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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

EXECUTIALBA � CONSULTORIA PARA NEGÓCIOS
E GESTÃO, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 00861/000905; identificação de pessoa colectiva n.º 505130416;
inscrição n.º 2; n.º e data da apresentação: 04/041109.

Certifico que, por escritura de dissolução de sociedade de 8 de
Novembro de 2004, a fl. 146 do livro n.º 392-E do Cartório Notarial
de Albergaria-a-Velha, foi dissolvida e liquidada a sociedade em epí-
grafe, tendo as contas sido aprovadas em 8 de Novembro de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2004. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2008347559

APIADEIRO � DECORAÇÃO EM MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, freguesia da Branca,
concelho de Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 01181/041112; inscrição n.º 01; n.º e data da apresentação: 01/
041112.

Certifico que, por escritura pública de 11 de Novembro de 2004, a
fl. 66 do livro n.º 393-E do Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha,
já depositada na respectiva pasta, foi constituída por Otília Fernanda
Jesus da Silva Rios, a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguin-
tes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma APIADEIRO � Decoração em Mate-
riais de Construção, Unipessoal, L.da, e tem sua sede na Estrada Naci-
onal n.º 1, freguesia da Branca, concelho de Albergaria-a-Velha.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da socie-
dade ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de materiais de
construção e decoração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está representado por uma só quota, pertencente à sua
única sócia.

4.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de capital
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem vier a ser
designado gerente, sendo desde já nomeada a sócia e a gerência será
remunerada ou não, conforme deliberação da mesma sócia.

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

6.º

Os negócios jurídicos celebrados entre a sócia única e a sociedade
devem servir a prossecução do objecto da sociedade, ficando desde já
dada autorização para a celebração dos mesmos.

7.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que não fique na situação de única sócia dessas
sociedades.

8.º

Todas as despesas com a constituição desta sociedade, designada-
mente desta escritura, seu registo e despesas inerentes, são da respon-
sabilidade da sociedade.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2004. � O Conservador, António Carvalho
dos Santos. 2008347567

MINAS E METALURGIA, S. A.

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

Conservatria do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 00002/180314; identificação de pessoa colectiva n.º 500193592;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28 e inscrições n.os 32 e 33;
números e data das apresentações: 09, 10 e 11/041102.

Certifico que foi depositada na respectiva pasta a carta de renúncia
datada de 24 de Setembro de 2004, pela qual renunciou às funções do
vogal do conselho de administração Maria Helena Godinho de Albu-
querque, por renúncia em 13 de Outubro de 2004, pela acta da assem-
bleia geral de 13 de Outubro de 2004, foi nomeado como vogal de
administrador Anders Michael Junsson, casado, por deliberação da
assembleia geral de 13 de Outubro de 2004 e pela fotocópia da escri-
tura de alteração parcial do pacto de 20 de Outubro de 2004, a fl. 146
do livro n.º 78-B, do 1.º Cartório Notarial de Competência Especi-
alizada do Porto, foi remodelado totalmente o pacto social, o qual
passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Firma, objecto, sede e duração

ARTIGO 1.º

A firma da sociedade é Minas e Metalurgia, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração da indústria
mineira e metalúrgica.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades; de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou dife-
rente do seu, sujeitas ou não a leis especiais.

3 � A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas,
nomeadamente para formar agrupamentos complementares de em-
presas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios e
associações em participação.

4 � A sociedade pode emprestar dinheiro e prestar garantias pes-
soais e reais nos termos e condições legalmente previstos, nomeada-
mente a favor de sociedades em relação de domínio ou de grupo.

ARTIGO 3.º

1 � A sede da sociedade é no Lugar do Palhal, freguesia de Bran-
ca, concelho de Albergaria-a-Velha.

2 � Sem necessitar do consentimento de qualquer outro órgão social
para esse efeito, o conselho de administração pode:

a) transferir a sede social para qualquer outra parte do território
nacional, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe;

b) estabelecer, manter e encerrar filiais, sucursais, agências, delega-
ções, dependências, escritórios ou quaisquer outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital da sociedade é de € 1 780 800, encontrando-se in-
tegralmente subscrito e realizado.
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2 � O capital da sociedade está dividido em 672 000 acções, com
o valor nominal de 2,65 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � Haverá duas categorias de acções: as de categoria A, cujos ti-
tulares poderão ser obrigados a realizar prestações acessórias, e as de
categoria B para os não obrigados.

2 � São da categoria A as 50 000 acções com os n.os 1 a 50 000.
3 � São nominativas as acções da categoria A, enquanto os res-

pectivos titulares estiverem obrigados a efectuar prestações acessóri-
as, e as demais enquanto não estiverem integralmente liberadas.

4 � As restantes acções podem ser nominativas ou ao portador,
livremente convertíveis, sendo a conversão efectuada pela sociedade
a requerimento e à custa do accionista.

5 � As acções representativas do capital da sociedade podem ser
tituladas ou escriturais.

6 � Quando tituladas, as acções representativas do capital da socie-
dade poderão ser representadas por títulos de 1, 10, 100, 1000 e 10 000
acções, da mesma categoria, sendo permitida a sua concentração ou
divisão.

7 � Os títulos representativos das acções da sociedade serão assi-
nados por dois administradores, podendo a assinatura de um destes ser
de chancela por ele autorizada, ou por mandatários da sociedade de-
signados para o efeito.

ARTIGO 7.º

1 � Sempre que o reforço dos capitais próprios o justifique, o
conselho de administração poderá exigir, por uma ou mais vezes, a
todos ou a alguns dos accionistas titulares de acções da categoria A,
prestações acessórias até ao montante máximo de quinhentos mil euros.

2 � As referidas prestações serão onerosas, devendo a contrapres-
tação da sociedade ser definida pelo conselho de administração aquando
das respectivas exigências.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode emitir acções que beneficiem de algum pri-
vilégio patrimonial, fim ou variável, nomeadamente acções preferen-
ciais sem voto.

2 � A assembleia geral pode deliberar que as acções que benefici-
em de algum privilégio patrimonial, nomeadamente as acções prefe-
renciais sem voto, fiquem sujeitas a remissão, em data fixa ou quando
a assembleia geral o deliberar, podendo a remissão ser feita pelo valor
nominal das acções ou por este valor acrescido de um prémio, o qual,
a existir, será fixado ou calculado nos termos estabelecidos pela as-
sembleia geral que deliberar a emissão ou a remissão das acções.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos
da lei e nas condições estabelecidas por deliberação da assembleia geral.

2 � Aplica-se aos warrants autónomos, com as necessárias adap-
tações, o estabelecido no artigo 6.º, n.os 5 a 7.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer espécie de obrigações.
2 � A emissão de obrigações pode ser deliberada pela assembleia

geral ou pelo conselho de administração, neste último caso apenas
depois de obtido o parecer favorável do órgão de fiscalização da socie-
dade. O conselho de administração não pode deliberar a emissão de
obrigações convertíveis em acções ou que confiram o direito a adqui-
rir acções.

3 � Aplica-se às obrigações, com as necessárias adaptações, o es-
tabelecido no artigo 6.º, n.os 2 a 4.

ARTIGO 11.º

1 � O accionista que pretenda transmitir acções da sociedade deve
comunicar a esta, por carta registada com aviso de recepção, a sua
vontade e o conteúdo do negócio projectado. A comunicação deve
conter a identificação do adquirente, o número de acções de que o
accionista em causa é titular, o número de acções que pretende trans-
mitir, bem como os demais termos e condições do negócio, nomea-
damente o preço, as condições e as garantias de pagamento.

2 � Sendo entre vivos e onerosa, a transmissão de acções comu-
nicada à sociedade está sujeita à preferência dos demais accionistas, a
exercer com base na participação de cada um deles no capital social
da sociedade, e nos termos dos n.os 3 a 6 seguintes.

3 � Nos oito dias úteis seguintes à recepção da comunicação pre-
vista no n.º 1, a sociedade comunicará a todos os accionistas, por carta
registada com aviso de recepção, a vontade e o negócio que lhe fo-
ram comunicados.

4 � Nos 20 dias úteis subsequentes à recepção de tal comunicação,
os accionistas comunicarão à sociedade, por carta registada com avi-
so de recepção, se pretendem ou não exercer os respectivos direitos
de preferência e se o pretendem fazer em proporção inferior, em
proporção superior, ou na proporção da sua participação no capital
social da sociedade.

5 � As acções serão repartidas pelos accionistas que exercerem os
respectivos direitos de preferência da forma seguinte: em primeiro
lugar, satisfazer-se-ão integralmente as declarações de preferência
realizadas em proporção inferior ou na proporção da participação dos
accionistas preferentes no capital social da sociedade; em segundo lugar,
satisfazer-se-ão as declarações de preferência efectuadas em propor-
ção superior à participação dos accionistas preferentes no capital
social da sociedade.

6 � A repartição das acções e os eventuais arredondamentos, que
terão lugar por defeito, serão efectuados pelo conselho de adminis-
tração da sociedade e por esta comunicados a todos os accionistas,
por carta registada com aviso de recepção, nos oito dias úteis seguin-
tes à recepção das comunicações de preferência.

7 � Sendo entre vivos e gratuita ou insusceptível de preferência, a
transmissão de acções comunicada à sociedade está sujeita ao consen-
timento desta, a conceder mediante deliberação da assembleia geral.

8 � A decisão da sociedade de conceder ou recusar o consentimento
deve ser comunicada ao accionista que pretende transmitir as suas
acções, mediante carta registada com aviso de recepção, no prazo
máximo de sessenta dias, contado da data em que a sociedade tiver
recebido a comunicação prevista no n.º 1, sob pena de a transmissão
em causa se tomar livre, desde que efectuada nas condições comuni-
cadas à sociedade.

9 � Caso recuse o consentimento que lhe foi solicitado, a socie-
dade fica obrigada a fazer adquirir as acções em causa, no prazo má-
ximo de noventa dias a contar da data em que a sociedade comunicou
ao accionista a recusa de consentimento, e pelo seu valor real, deter-
minado nos termos do artigo 105.º, 2, do Código das Sociedades Co-
merciais.

10 � No caso de recusa do consentimento pela sociedade, o direi-
to de aquisição em causa cabe, em primeiro lugar, aos demais accio-
nistas, e só no caso de estes não pretenderem adquiri-las, no todo ou
em parte, podem as mesmas ser adquiridas por um ou mais terceiros,
que não sejam accionistas. A repartição das acções entre os accionis-
tas será efectuada com base na participação de cada um deles no ca-
pital social da sociedade.

11 � O direito de aquisição dos accionistas deve ser exercido na
assembleia geral prevista no n.º 7, a qual será convocada com indica-
ção dos termos e condições da transmissão projectada e bem assim do
valor previsto no n.º 9. A repartição das acções entre os accionistas
rege-se, com as necessárias adaptações, pelo estabelecido nos n.os 5 e
6 do presente artigo.

12 � O disposto neste artigo aplica-se, com as necessárias adapta-
ções, à transmissão de direitos e de valores que confiram o direito a
receber ou a adquirir acções da sociedade.

13 � As limitações previstas no presente artigo não são aplicá-
veis à transmissão entre accionistas.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade pode amortizar acções, mediante deliberação da
assembleia geral e nos termos do artigo 347.º do Código das Socie-
dades Comerciais, nos casos seguintes:

a) Penhora, arresto, ou qualquer diligência cautelar;
b) Venda ou adjudicação judiciais;
c) Transmissão, ainda que em execução de dívida, de acções da socie-

dade com violação do estabelecido no artigo 10.º;
d) Comportamento desleal ou gravemente perturbador do funcio-

namento da sociedade, que cause ou possa causar a esta prejuízos re-
levantes.

2 � A amortização terá lugar, nos casos previstos nas alíneas a) e
b), pelo valor real das acções, calculado nos termos do artigo 105.º,
2, do Código das Sociedades Comerciais, e nos casos previstos nas
alíneas c) e d), pelo referido valor ou pelo valor nominal, consoante
o que for mais baixo.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 13.º

1 � Os órgãos da sociedade são a assembleia geral, o conselho de
administração e o conselho fiscal ou o fiscal único.
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2 � A sociedade poderá ter um secretário, com as competências
previstas na lei.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre accionistas ou não.

ARTIGO 15.º

1 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral e nela discu-
tir e votar os accionistas que possuam um número de acções não in-
ferior a cem, depositadas ou registadas em seu nome junto da socie-
dade ou de intermediário financeiro legalmente habilitado, pelo menos
três dias úteis antes da data designada para a reunião da assembleia
geral.

2 � Os accionistas que, face ao estabelecido no número anterior,
não possuam o número de acções necessário para estar presentes,
participar e votar na assembleia geral poderão agrupar-se por forma
a perfazê-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para os
representar na assembleia geral.

3 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão estar presentes nas reuniões da assembleia geral, sendo nela
representados pelos seus representantes comuns.

4 � Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se
representar na assembleia geral por outro Accionista ou pelas pessoas
a quem lei imperativa o permitir.

5 � Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar na assembleia geral pela pessoa que designarem para o efeito.

6 � Os instrumentos de representação previstos nos números an-
teriores deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da assembleia geral
e entregues na sociedade até ao dia da reunião da assembleia geral.

7 � A assembleia geral pode ser convocada mediante carta regis-
tada com aviso de recepção, nos termos e condições legalmente pre-
vistos.

ARTIGO 16.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos.

2 � A cada cem acções corresponde um voto, tendo os accionis-
tas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que resul-
tar da divisão por cem do número de acções que possuam.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, entre três e sete, consoante o que for deliberado
em assembleia geral.

2 � Os membros do conselho de administração serão eleitos pela
assembleia geral, a qual escolherá o presidente.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração tem os mais amplos poderes de
gestão e representação da sociedade, competindo-lhe a prática de todos
os actos necessários ou convenientes à prossecução do objecto social.

2 � A alienação ou oneração dos imóveis em que se encontra
actualmente instalada a sociedade é da competência da assembleia geral.

3 � O conselho de administração pode:
a) Delegar em um ou mais dos seus membros poderes e competên-

cias para a prática de determinados actos ou categorias de actos de
gestão dos negócios sociais;

b) Delegar em um ou mais dos seus membros ou numa comissão
executiva, composta por dois terços ou menos dos seus membros, a
gestão corrente da sociedade;

c) Nomear mandatários para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, no âmbito dos respectivos instrumentos de man-
dato.

4 � Sem prejuízo do disposto na parte final das alíneas g) e o)
seguintes, as matérias a seguir enumeradas estão obrigatoriamente
sujeitas a votação e decisão pelo conselho de administração:

a) Os assuntos constantes do artigo 406.º do Código das Sociedades
Comerciais, à excepção da sua alínea n);

b) Aprovação e alteração do orçamento anual da sociedade;
c) Aprovação e alteração do plano de negócios anual e ou de longo

prazo;

d) Realização de despesas, investimentos e desinvestimentos que,
num ano, no seu conjunto, excedam 3 % do volume total consolida-
do das vendas da sociedade e da sociedade dominante PALBIT,
SGPS, S. A. calculadas com base nas últimas contas anuais aprovadas
e desde que as referidas despesas, investimentos e desinvestimentos
não estejam previstos no orçamento anual ou que as despesas ou in-
vestimentos excedam a actual capacidade financeira consolidada da
sociedade e da sociedade dominante PALBIT, SGPS, S. A.;

e) Assunção de responsabilidades financeiras, especialmente a con-
tratação de empréstimos que não estejam previstos no orçamento
anual e que, individual ou conjuntamente, excedam 100 000 euros;

f) Concessão de empréstimos ou qualquer outra forma de crédito e
ou valores mobiliários a empresas nas quais a sociedade seja sócia ou
detenha outras formas de interesse, bem como a aquisição de instru-
mentos de dívida e valores mobiliários independentemente do seu
valor;

g) Reembolso e pagamento de juros e ou encargos em qualquer
empréstimo ou outra forma de crédito de accionistas à sociedade,
mesmo que cedidos ou adquiridos posteriormente a terceiros, excepto
quando esse reembolso e pagamento for expressamente delegado pelo
conselho de administração nos termos da lei e ou dos estatutos;

h) Constituição, aquisição, alienação ou oneração de participações
e outras formas de interesse noutras sociedades, sujeita ao requisito da
unanimidade dos votos de todos os administradores;

i) Celebração de quaisquer negócios envolvendo bens do imobiliza-
do incorpóreo, nomeadamente direitos de propriedade industrial tais
como marcas, desenhos e patentes, independentemente do valor en-
volvido;

j) Celebração de quaisquer negócios envolvendo valores mobiliári-
os emitidos pela sociedade, independentemente do valor envolvido;

k) Celebração de quaisquer negócios com accionistas ou pessoas,
sociedades ou entidades com eles relacionadas, especialmente as pes-
soas ou sociedades a que alude o artigo 20.º do Código dos Valores
Mobiliários, bem como quaisquer negócios que possam suscitar con-
flitos entre os interesses da sociedade e ou da sociedade dominante
PALBIT, SGPS, S. A. e os interesses de qualquer dos seus accionistas
ou pessoas, sociedades ou entidades com eles relacionadas, especial-
mente as pessoas ou sociedades a que alude o artigo 20.º do Código
dos Valores Mobiliários, excepto quando se trate de negócios corren-
tes no âmbito da actual relação comercial existente com o grupo de
empresas associadas à sociedade de direito sueco AB GÄVLE
VERKTYGSFABRIK;

l) Conclusão, modificação ou rescisão de qualquer contrato de dis-
tribuição envolvendo direitos exclusivos;

m) Exercício de quaisquer direitos ligados ou relacionados com
participações ou outras formas de interesse noutras sociedades detidas
directa ou indirectamente pela sociedade;

n) Alterações ao contrato de sociedade, sempre que da competên-
cia do conselho de administração;

o) Adiantamentos sobre lucros no decurso do exercício, excepto
nos casos em que esse adiantamento for expressamente delegado pelo
conselho de administração nos termos da lei e ou dos estatutos;

p) Delegação de poderes nos termos da lei e ou dos estatutos, in-
cluindo a alteração do seu conteúdo e a sua revogação;

q) Quaisquer decisões sobre remuneração dos órgãos sociais e qua-
dros superiores de gestão da sociedade;

r) Aprovação e ou registo de quaisquer negócios relacionados com
as acções da sociedade;

s) Qualquer decisão que diga respeito a processos judiciais envol-
vendo um risco ou valor superiores a € 25000.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por trimestre, só podendo deliberar validamente se estiver presente
ou representada, pelo menos, a maioria dos seus membros.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos emitidos, tendo o presidente voto de qualidade.

3 � Qualquer membro do conselho de administração pode votar
por correspondência e fazer-se representar por outro administrador.

4 � Cada membro do conselho de administração não pode repre-
sentar mais de um administrador.

5 � Os votos por correspondência serão exercidos e os poderes de
representação conferidos por carta, ou por qualquer outro meio de
comunicação escrita, dirigida ao presidente do conselho de adminis-
tração.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura do ou dos administradores delegados ou mem-

bros da comissão executiva, nos termos do respectivo instrumento de
delegação;
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c) Pela assinatura de um administrador e um mandatário, este últi-
mo em conformidade com o respectivo instrumento de mandato;

d) Pela assinatura de um administrador, se para intervir no acto ou
actos tiver sido designado por decisão unânime do conselho de admi-
nistração, pela assembleia geral ou por qualquer administrador com
poderes para o designar.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou por um dos mandatários.

SECÇÃO III

Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 21.º

A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um conselho fis-
cal, com a composição prevista na lei, ou a um fiscal único, conso-
ante o que for deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) Cobertura de prejuízos transitados;
b) Formação ou reconstituição de reserva legal;
c) Formação ou reconstituição de reservas especiais;
d) Pagamento do dividendo prioritário que for devido às acções

privilegiadas, nomeadamente preferenciais sem voto, que a sociedade
porventura haja emitido;

e) Pagamento da remuneração variável do conselho de administra-
ção, se a ela houver lugar;

f) Distribuição a todos os accionistas, salvo se a assembleia geral
deliberar, pela maioria estabelecida no artigo 16.º, 1, afectar, no
todo ou em parte, a parcela dos lucros líquidos a distribuir pelos
accionistas à constituição e ou reforço de quaisquer reserva, ou à
realização de quaisquer outras aplicações específicas de interesse
da sociedade.

2 � Sem prejuízo do disposto na alínea o) do n.º 4.º do artigo 18.º
dos estatutos, no decurso do exercício, o conselho de administração,
depois de obter o parecer favorável do órgão de fiscalização da socie-
dade e com observância das demais prescrições legais, pode deliberar
fazer adiantamentos sobre os lucros aos accionistas.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos cada três anos, sendo
sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que sejam eleitos e permanecerão no exercício das suas funções até à
eleição dos que os vierem a substituir.

ARTIGO 24.º

1 � Os membros dos órgãos sociais não serão remunerados, a não
ser que as remunerações lhes sejam fixadas por uma comissão de re-
munerações composta por três membros, eleita conjuntamente com
os demais órgãos sociais pela assembleia geral, a qual escolherá igual-
mente o presidente da comissão de remunerações, o qual terá voto de
qualidade.

2 � Os membros do conselho de administração estão dispensados
de prestar a caução prevista na lei.

Foi igualmente depositado na pasta respectiva o texto actualizado
do pacto social.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2008347478

ANADIA

ELECTROAVELÃS � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1408/
950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503393223; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/20050113.

Certifico que na sociedade em epígrafe fez-se o seguinte registo:
Dissolução � prazo para a liquidação: três anos a contar de 10 de

Janeiro de 2005.

Conferida, está conforme.

18 de Janeiro de 2005. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 3000163499

AVEIRO

REDERIA � PROJECTOS E INSTALAÇÕES DE REDES
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3603/
950630; identificação de pessoa colectiva n.º 503439673; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 02/041109.

Certifico que, a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
€ 40 000 para 140 000, após o aumento de € 100 000, realizado em
dinheiro e subscrito pelo sócio David Jorge de Almeida Santos Carta-
xo, para reforço da sua quota, tendo em consequência sido alterado o
artigo 3.º e aditado um n.º 2 pelo que o mesmo passou a ter a redac-
ção constante da fotocópia que segue abaixo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de cento e quaren-
ta mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de cento
e trinta e nove mil cinquenta e seis euros e vinte e seis cêntimos
pertencente ao sócio David Jorge de Almeida Santos Cartaxo e outra
do valor nominal de novecentos e quarenta e três euros e setenta e
quatro cêntimos pertencente ao sócio Augusto Daniel Rocha da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, re-
embolsáveis quando julgadas disponíveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas pela assembleia geral que delibere o reembolso.

Depositado o texto completo o estatuto na redacção actualizada.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2008662144

A. JORGE LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1217/
790822; identificação de pessoa colectiva n.º 500887411; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 07/041022.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 27 de Setembro de 2004.

5 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2008663388

A. FONTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3716/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 501262300; inscri-
ção n.º 24; número e data da apresentação: 02/041104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação do secretário efectivo Ana Maria Tomé, casada, resi-
dente na Avenida de Luís de Camões, 3, 1.º, esquerdo, Queluz, Sintra
e do secretário suplente Manuel Rodrigues da Silva, casado, residente
na Rua de Guilhermina Suggia, 33-C, Algueirão, Mem-Martins, Sin-
tra, por deliberação de 26 de Julho de 2004.

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2008662136
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BRANQUINHO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1300/
800917; identificação de pessoa colectiva n.º 501087249; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/041104.

Certifico que, a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
€ 3990,38 para € 5000, após o aumento de € 1990,62, realizado
em dinheiro e subscrito pelos sócios, na proporção das suas quotas e
para reforço das mesmas, tendo em consequência sido alterado o ar-
tigo 3.º do pacto que passou a ter a redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de cinco mil euros e encontra-se dividido em três quotas, sendo
duas quotas iguais do valor nominal de duzentos e cinquenta euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios César Diogo Cardoso dos
Santos e Nélson Filipe Cardoso dos Santos, e sendo outra quota do
valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio
Manuel Vieira dos Santos.

Depositado o texto completo o estatuto na redacção actualizada.

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2008662128

LUSITANIAGÁS � COMPANHIA DE GÁS
DO CENTRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2849/
920429; identificação de pessoa colectiva n.º 502761024; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 01/041029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação dos membros dos órgãos sociais, para o mandato de 2004,
por deliberação de 16 de Junho de 2004, com a seguinte composição:

Conselho de administração: presidente � José Ângelo Ferreira
Correia; vogais � João Paulo Nogueira de Sousa Costeira; Giovanni
Pavan; Mauro Rinaudo; Luís Carmo Carvalho; Jorge Manuel Martins
Borrego e Ricardo Jorge Mendes Fagundes. Fiscal único efectivo �
 Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
43; suplente � Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo, revisor oficial de
contas n.º 992.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2008662055

VERSÁTICO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5958/
040330; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/040330.

Certifico que, por escritura outorgada em 30 de Dezembro de 2003,
de fl. 63 a fl. 64 v.º do livro n.º 4-A, no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída , uma socie-
dade anónima, com a denominação em epígrafe que se regerá pelo
pacto social constante do documento complementar que se anexa.

Estatutos

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VERSÁTICO � Investimentos
Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede e domicílio são na Avenida do Dr. Lourenço Peixi-
nho, 173, fracção C, freguesia da Vera Cruz, concelho e cidade de
Aveiro.

2 � A administração poderá transferir livremente a sede social
dentro do concelho de Aveiro ou para concelho limítrofe e criar ou
encerrar sucursais, delegações ou outras quaisquer formas de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a administração de bens móveis ou
imóveis, próprios ou alheios, compra ou venda de imóveis incluindo
a compra e revenda dos adquiridos para esse fim, prestação de servi-
ços de consultadoria com excepção dos próprios das profissões libe-
rais, construção civil e actividades hoteleiras e similares.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinquenta mil euros, dividido em cinco mil
acções ao portador no valor nominal de dez euros cada uma e
encontra-se integralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 5.º

1 � A Administração poderá elevar, por uma ou mais vezes e nas
condições que entender convenientes, o capital social até ao limite
de um milhão de euros.

2 � Nos aumentos de capital social, os accionistas terão preferên-
cia na subscrição das novas acções, na proporção das que já possuí-
rem.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, livre e recipro-
camente convertíveis, a expensas dos respectivos titulares.

2 � Poderá haver títulos representativos de uma, cinco, dez, vin-
te, cinquenta, cem ou mais

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções deverão conter, pelo menos, a assinatura de dois administrado-
res.

4 � As despesas efectuadas com quaisquer averbamentos serão sem-
pre suportadas pelos accionistas que os requererem ou que neles te-
nham interesse.

ARTIGO 7.º

Os accionistas gozam do direito de preferência de aquisição na ali-
enação de acções nominativas.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nominativas ou ao porta-
dor, nos termos das disposições legais aplicáveis e nas condições fixa-
das pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações, próprias ou alhei-
as, bem como quotas, podendo realizar sobre elas todas as operações
que considere convenientes nos termos e limites prescritos pelo Có-
digo das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accionis-
tas com direito de voto ou que, não tendo direito de voto, sejam
membros da mesa da assembleia geral, da administração ou do órgão
de fiscalização e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da
lei e deste contrato, são obrigatórias para todos, ainda que ausentes,
dissidentes ou incapazes.

2 � Os obrigacionistas e os accionistas sem direito a voto e que
não exerçam qualquer dos cargos referidos no n.º 1, não poderão as-
sistir às assembleias gerais.

ARTIGO 11.º

1 � Tem direito de voto o accionista que reúna, cumulativamen-
te, as seguintes condições:

a) Ser possuidor de cem ou mais acções;
b) Ter, pelo menos, esse número de acções desde o trigésimo dia

anterior ao da reunião da assembleia geral, quando nominativas, aver-
badas como propriedade sua e, quando ao portador, depositadas na
sede da sociedade ou num estabelecimento de crédito português, dan-
do à mesma sociedade conhecimento desse depósito até cinco dias
antes daquela reunião.

2 � Os accionistas que não possuírem o número de acções referi-
do na alínea a) do número um poderão agrupar-se de forma a completá-
-lo, devendo, nesse caso, fazer-se representar por um só deles, cujo
nome será indicado, com três dias de antecedência em relação ao que
tiver sido designado para a reunião da assembleia geral; As acções dos
accionistas que pretendam agrupar-se deverão, para que o agrupamento
possa ter lugar, encontrar-se nas condições estabelecidas na alínea b)
do n.º 1.

3 � Por cada cem acções dos accionistas com direito a voto, aver-
badas ou depositadas nos termos previstos na alínea b) do n.º 1, contar-
-se-á um voto.
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ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, que poderão ser accionistas ou não.

2 � Compete ao presidente, fora dos casos especiais previstos na
lei, convocar, com pelo menos trinta dias de antecedência, e dirigir
as reuniões da assembleia geral, dar posse aos administradores e ao
fiscal único, bem como exercer as demais funções que lhe são confe-
ridas pela lei e pelo presente contrato.

3 � Ao secretário incumbe, além de coadjuvar o presidente, todo
o expediente relativo à assembleia geral.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais, quer ordinárias, quer extraordinárias, serão
convocadas por anúncio publicado num dos jornais diários mais lidos
em Aveiro e ainda por carta registada com aviso de recepção a envi-
ar com a antecedência legal, aos accionistas que possuam, pelo me-
nos, mil acções averbadas ou registadas em seu nome.

ARTIGO 14.º

1 � O accionista com direito a voto poder-se-á fazer representar
na assembleia geral, pelas pessoas referidas no n.º 1 do artigo 380.º
do Código das Sociedades Comerciais mediante simples carta dirigida
ao presidente da mesa com, pelo menos, três dias de antecedência
sobre a data da realização da assembleia geral.

2 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas nas
reuniões da assembleia geral pela pessoa a quem legalmente couber a
sua representação.

3 � O presidente da mesa, quando tiver dúvidas sobre a autentici-
dade das cartas ou documentos comprovativos da representação, po-
derá exigir o respectivo reconhecimento notarial.

ARTIGO 15.º

1 � Em primeira convocatória, e com excepção do disposto no
n.º 2, a assembleia geral só poderá funcionar quando estiverem pre-
sentes ou representados accionistas cujas acções correspondam a 51 %
do capital social.

2 � É exigido que estejam presentes ou representados accionistas
cujas acções representem 75 % do capital social se a Assembleia tiver
sido convocada para deliberar sobre:

a) Alteração do contrato social;
b) Transformação, fusão, sisão ou dissolução da sociedade;
c) Aumento, redução ou reintegração do capital social;
d) Emissão de obrigações;
e) Exigibilidade de prestações acessórias.
3 � Em segunda convocatória, e sobre assuntos não previstos no

número anterior, a assembleia geral poderá funcionar sobre qualquer
assunto, com qualquer número de accionistas.

ARTIGO 16.º

1 � Qualquer que seja a forma de votação, as deliberações serão
tomadas pela maioria dos votos, contados estes nos termos do arti-
go 11.º dos presentes estatutos, salvos nos casos em que a lei, impe-
rativamente, exigir outro número maior.

2 � Nos assuntos previstos no n.º 2 do artigo anterior, será sem-
pre exigida uma maioria dos votos correspondentes, a, pelo menos,
75 % dos votos emitidos.

3 � As votações serão feitas por sinais indicados ao presidente da
mesa, excepto em eleições ou quaisquer outras deliberações relativas
a pessoas certas e determinadas, nas quais se adoptará o escrutínio
secreto.

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três administradores, accionistas ou
não, eleitos em assembleia geral.

2 � Para que o conselho de administração possa deliberar é neces-
sário que esteja presente ou representada a maioria absoluta dos seus
membros.

3 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante simples carta dirigida
ao presidente.

4 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos presen-
tes ou representados e, quando o número de votos for par, o presi-
dente terá voto de qualidade.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração poderá delegar, no todo ou em
parte as suas competências e os seus poderes de gestão e representa-

ção social, designadamente os referidos no artigo 20.º, num adminis-
trador delegado, fixando-lhe o correspondente estatuto no acto da
nomeação.

2 � O conselho de administração poderá conferir mandatos, com
ou sem faculdade de substabelecimento, a qualquer dos seus membros,
a funcionários da sociedade ou a pessoas a ela estranhas para o exer-
cício dos poderes ou tarefas que julgue conveniente atribuir-lhes.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se:
1 � Pela assinatura de dois administradores;
2 � Pela assinatura de um administrador no âmbito da delegação

de poderes a que se refere o n.º 1 do artigo anterior.
3 � Pela assinatura de um ou mais procuradores com poderes para

o acto.
ARTIGO 20.º

Compete à administração exercer os mais amplos poderes de ge-
rência, representando a sociedade em Juízo e fora dele, activa e pas-
sivamente, e praticando todos os actos necessários à realização do
objecto social e nomeadamente:

a) Transferir a sede da sociedade dentro do concelho de Aveiro ou
para concelho limítrofe;

b) Estabelecer, instalar, manter, transferir ou encerrar sucursais,
agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação so-
cial ou técnica em território Português ou no estrangeiro;

c) Adquirir, alienar ou obrigar, com as reservas estabelecidas no
parágrafo único deste artigo, títulos de crédito e outros bens mobili-
ários e nomeadamente, acções e obrigações próprias e praticar os
mesmos actos relativamente a acções, partes sociais ou obrigações de
outras sociedades;

d) Adquirir, locar, vender ou por qualquer forma alienar ou obrigar
bens e direitos imobiliários, nas condições que reputar convenientes,
mas dentro dos limites estabelecidos no parágrafo único deste artigo;

e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções;
f) Constituir mandatários, nos termos e para os efeitos do disposto

no artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros fins;
g) Associar-se ou participar em outras empresas;
h) Negociar ou celebrar contratos de financiamento;
i) Contratar ou recrutar pessoal e fixar salários;
j) Ajustar e liquidar contas com devedores e credores;
l) Desempenhar as demais funções que lhe são cometidas pela le-

gislação aplicável e pelos presentes estatutos, podendo com tal fim
praticar todos os actos e efectuar todos os contratos e operações
necessárias.

§ único. A aquisição, alienação ou oneração de bens ou direitos,
mobiliários ou imobiliários e a celebração de contratos de mútuo de
valor superior a dois milhões de euros depende de prévia deliberação
da assembleia geral.

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por um
fiscal único, revisor oficial de contas, que terá sempre um suplente,
eleitos sempre pela assembleia geral.

2 � A fiscalização dos negócios sociais também poderá ser confi-
ada a uma sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração, o fiscal único, assim como o
presidente e secretário da mesa da assembleia geral, serão eleitos, de
três em três anos, pela assembleia geral.

2 � É permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, dos membros
dos corpos sociais terminados os respectivos mandatos, todos se
manterão em exercício até que sejam eleitos outros para os mesmos
cargos.

ARTIGO 23.º

Sendo eleita para fazer parte da mesa da assembleia ou do conselho
de administração ou como fiscal único, uma pessoa colectiva, esta
será representada no exercício do cargo, pela pessoa singular que in-
dicar ou a quem couber legalmente a sua representação.

CAPÍTULO IV

Exercício social e aplicação de resultados

ARTIGO 24.º

1 � Para todos os efeitos o ano social coincide com o ano civil.
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2 � Os lucros da sociedade, depois de aprovadas as contas em as-
sembleia geral, terão a seguinte aplicação:

a) 5 % para a constituição de reserva legal e, sendo caso disso,
para a sua reintegração e até que a reserva represente a quinta parte
do capital social;

b) A parte restante, para a constituição de reservas ou dividendos,
nas percentagens que forem decididas em assembleia geral.

ARTIGO 25.º

Para as questões emergentes deste contrato, quer entre os accio-
nistas, quer entre estes e a sociedade, será, exclusivamente, compe-
tente o Tribunal da Comarca de Aveiro.

ARTIGO 26.º

Por deliberação válida da assembleia geral poderão ser derrogados
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 27.º

Os administradores e os membros da mesa da assembleia geral te-
rão a remuneração que lhes for fixada em assembleia geral.

Disposições transitórias

ARTIGO 28.º

Para o triénio de 2003-2005 ficam desde já nomeados os seguintes:
Corpos sociais:
Assembleia geral: presidente � Fernando Reis de Vasconcelos, ca-

sado, natural da freguesia de Fermentelos, concelho de Águeda, titular
do bilhete de identidade n.º 5592067, residente na Rua do Lugar, Fer-
mentelos, Águeda; secretário � Hélder de Lemos Rodrigues, natural
da Venezuela, solteiro, maior, de nacionalidade portuguesa, titular do
bilhete de identidade n.º 13293177, residente na Venezuela.

Conselho de administração: Fernando António Reis Dias, solteiro,
maior, natural da Venezuela, contribuinte fiscal n.º 189931620, resi-
dente na Rua do Miradouro, 54, freguesia de Fermentelos, concelho
de Águeda; Manuel Cristiano de Sousa de Lucena e Vale, casado, na-
tural da freguesia e concelho de Leiria, residente na Rua de Moçam-
bique, 20, segundo direito, freguesia da Vera Cruz, idade e concelho de
Aveiro; Pedro Manuel de Almeida de Oliveira, divorciado, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, titular do
bilhete de identidade n.º 8622264, residente na Rua do Vieira, 92,
Fermentelos, Águeda.

Fiscal único: Jorge, Silva, Vítor, Neto, Fernandes e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Câmara dos Reviso-
res Oficiais de Contas sob o n.º 92, com sede em Arrotas, Assequins,
Águeda, representada por António Rodrigues Neto, casado, contribu-
inte fiscal n.º 160072662, residente na Praceta do Álamo 35, em
Aveiro, Revisor Oficial de Contas n.º 857; suplente � António Vic-
tor Almeida Campos, revisor oficial de contas n.º 749, casado, resi-
dente na cidade de Viseu, na Avenida do Capitão Silva Pereira, 99,
1.º, frente.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2005006475

CASTELO DE PAIVA

ADÃO & SÓNIA, L.DA

Sede: Costa, Vila Verde, São Martinho de Sardoura, Castelo de
Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 547/20041014; identificação de pessoa colectiva n.º P 507114930;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20041014.

Certifico que entre Adão Filipe Clemente Mendes, solteiro, maior
e Sónia Cristina Bernardes Pinto, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1� A sociedade adopta a firma Adão & Sónia, L.da

2 � Tem a sua sede no Lugar da Costa, Vila Verde, freguesia de
São Martinho de Sardoura, concelho de Castelo de Paiva.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer, comércio, representa-
ções e assistência técnica de DVD e CD; produtos de telecomunica-
ções, material e equipamento electrónico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Adão Filipe Clemente
Mendes.

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 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 depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001969880

CUNHA & FONSECA, L.DA

Sede: Edifício da Bela Vista, Rua de José Estêvão, Sobrado,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 256/980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504074288;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/20041021.

Certifico que foi aumentado o capital social de € 1995,20 para
€ 5000, tendo em consequência o artigo 5.º do respectivo contrato
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencendo cada uma a cada um dos sócios,
Adriano Pereira da Cunha e Maria da Conceição Rocha da Fonseca.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto completo
na sua redacção actualizada respeitante à alteração parcial do contrato.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001969910

TRANSPORTES ESTRELA & FREITAS, L.DA

Sede: Rua da Vinha, Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 313/990927; identificação de pessoa colectiva n.º 504649639;
inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 02 e 03/
20041012.

Certifico que esta fotocópia é a reprodução integral das inscrições
n.os 4 e 5:

4 � Apresentação n.º 02/20041012.
Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Gerência: afecta a sócios e não sócios.
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5 � Apresentação n.º 03/20041012.
Facto: Alteração parcial do contrato;
Artigo alterado: 4.º
Forma de obrigar: necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto completo
na sua redacção actualizada respeitante à alteração parcial do contrato.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001969872

CENTRAL RÁDIO TÁXI SARDOURA L.DA

Sede: Pereire, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 479/20020814; identificação de pessoa colectiva n.º 506257720;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 04, 05 e 06/20041020.

Certifico que esta fotocópia é a reprodução integral do averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1 e da inscrição n.º 4:

1 � Apresentações n.º 04 e 05/20041020, averbamento n.º 01: os
ex-sócios Arlindo Manuel Trindade da Silva e Maria Fernanda Cardo-
so da Trindade renunciaram à gerência.

Data: 10 de Agosto de 2004.
4 � Apresentação n.º 06/20041020.
Facto � alteração parcial do contrato:
Artigos alterados � 3.º e n.º 2 do 4.º
Sócios e quotas:
a) Augusto José da Silva;
b) Ermelinda de Jesus Vieira;
Cada um com igual quota de € 2500.
Gerentes nomeados: os sócios Augusto José da Silva e Ermelinda

de Jesus Vieira.
Data: 10 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001969899

MARTEL & VINHAS, L.DA

Sede: Facho, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 544/20041007; identificação de pessoa colectiva n.º P 507051017;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20041007.

Certifico que entre Paulo Fernando Nogueira Martel da Silva, casa-
do com Isabel Teresa Correia Vieira Gomes, em comunhão de adqui-
ridos, e José Joaquim Moreira Vinhas, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Martel & Vinhas L.da, e vai ter a sua
sede no lugar do Facho, da freguesia de Sobrado, do concelho de Cas-
telo de Paiva.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de
representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na elaboração e gestão de projectos de in-
vestimento, consultoria económica, financeira e contabilística, orga-
nização e promoção de espectáculos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, iguais de dois mil e quinhen-
tos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.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.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

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

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

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

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

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

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

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001969830

MEALHADA

ANÍBAL COUCEIRO, L.DA

Sede: Zona Industrial, Ponte de Viadores, freguesia
de Casal Comba, concelho de Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 289/
940517; identificação de pessoa colectiva n.º 503194522;
averbamento n.º 03 à inscrição n.º 9; números e data das apresen-
tações: 7 e 6/21102004.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes actos de registo:

Cessação de funções dos gerentes Aníbal Alves da Cruz Couceiro,
por renúncia de 6 de Setembro de 2004.

Foram alterados os artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de vinte e
quatro mil novecentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos e
corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal de doze
mil quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cênti-
mos, pertencente à sócia Rosa Maria Ferreira da Cruz, uma no valor
nominal de sete mil quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e
sete cêntimos e outra no valor nominal de quatro mil novecentos e
oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos pertencentes à sócia
Paula Manuela Ferreira da Cruz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a dois ou mais gerentes
que vierem a ser designados em assembleia geral ficando desde já
nomeadas gerentes as sócias Paula Manuela Ferreira da Cruz e Rosa
Maria Ferreira da Cruz.
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2 � A sociedade fica obrigada em, todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme.

26 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 2008776603

OVAR

FONTES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 686/
820625; identificação de pessoa colectiva n.º 501304460.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007429799

COMÉRCIO FRUTUOSO � BRONZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2390/
020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505838699.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2006023691

TRANSPORTES CARDOSO & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2000/
000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504871455.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2007627426

ANTÓNIO FERNANDES RAMALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 264/
650122; identificação de pessoa colectiva n.º 500023867.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2007626020

PEDRUZ � SOCIEDADE HOTELEIRA, UNIPESSOAL. L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1910/
990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504383639.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2007627310

ADELAIDE M. MARQUES DA SILVA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1811/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504322362.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2007627302

JOSÉ ALMEIDA � CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2531/
020808; identificação de pessoa colectiva n.º 506219682.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2007627299

JANUÁRIO MARQUES DIAS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2294/
011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505689405.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2006023608

OLIVEIRA, CARVALHO & PERTIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 683/
820615; identificação de pessoa colectiva n.º 501297472.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2006023640

CARNES CORTEGACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 789/
860926; identificação de pessoa colectiva n.º 501718265.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2006023667

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PEDRO PINHO
DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 787/
860902; identificação de pessoa colectiva n.º 501708170.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Jesus Fernando. 2006008455

ANTÓNIO CORREIA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1220/
921106; identificação de pessoa colectiva n.º 502881160.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Jesus Fernando. 2007625725
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AUTOVAR � JOAQUIM FERNANDES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 723/
840319; identificação de pessoa colectiva n.º 501478868.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007614251

SILVA E REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 212/
610627; identificação de pessoa colectiva n.º 500410607.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007627612

CONSTRUÇÕES JAMAVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 868/
880205; identificação de pessoa colectiva n.º 501929908.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007627094

MILLOT � EMPRESA GERAL DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1115/
919405; identificação de pessoa colectiva n.º 502532998.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2006023993

FUNDIBRAVO � INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 795/
861024; identificação de pessoa colectiva n.º 501735070.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007429772

INCA � INDÚSTRIA DE CAMISARIA EXPORTADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 373/
720825; identificação de pessoa colectiva n.º 500138044.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2006008439

JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 308/
680405; identificação de pessoa colectiva n.º 500147647.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007627086

 ISOLTINTAS � FÁBRICA DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 479/
770316; identificação de pessoa colectiva n.º 500629072.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007627647

JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1106/
910306; identificação de pessoa colectiva n.º 502511770.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007429845

LAVANDARIA A SÊCO PRIMAVERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 297/
670619; identificação de pessoa colectiva n.º 500465479.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2006023217

CARVALHO & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2403/
020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505855453.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007625679

TÁXIS MANUEL JOSÉ OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2127/
010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505235080.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2006008579

DUARTE SILVA & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 289/
670301; identificação de pessoa colectiva n.º 500088926.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007627671
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MANUEL MENDES PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2297/
011017; identificação de pessoa colectiva n.º 504955365.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2005512699

DECOVAR � DECORAÇÕES E CORTINADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1148/
911112; identificação de pessoa colectiva n.º 502646772.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2005512176

IMOBILIÁRIA FERNANDES RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1457/
950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503469432.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2006009362

CLINIVÁLEGA � CLÍNICA DE REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1673/
971020; identificação de pessoa colectiva n.º 503992607.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007625660

OVARMOTOR DE MARQUES & FILHOS � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2350/
011227; identificação de pessoa colectiva n.º 504582828.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007627957

AMÉRICO OLIVEIRA RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1592/
961206; identificação de pessoa colectiva n.º 503785857.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007627965

IMOSELFE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2630/
030707; identificação de pessoa colectiva n.º 506333710.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007625067

MANUEL COSTA DIAS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2362/
020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505939517.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2006047060

FERREIRA MALAQUIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 166/
570121; identificação de pessoa colectiva n.º 500114315.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007614260

M. OLIVEIRA PERFIS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1584/
961125; identificação de pessoa colectiva n.º 503763578.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007627949

ANTÓNIO RODRIGUES SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1205/
920814; identificação de pessoa colectiva n.º 502886684.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2006022008

DALICA � MONTAGEM DE CONECTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2122/
010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505308959.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Matos Mesquita. 2006003852
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MANUEL JORGE ALVES GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2022/
000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504250078.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2005512770

APGOSAL � FOGÕES DE SALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1043/
900509; identificação de pessoa colectiva n.º 502343982.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007625326

FLORBELA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1977/
000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504887840.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2005181218

JOAQUIM RODRIGUES MENDONÇA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2581/
030307; identificação de pessoa colectiva n.º 506441318.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2005181323

JOÃO MARIA MATOS SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2578/
030225; identificação de pessoa colectiva n.º 506441300.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2006020170

EUROCENOURAS � COMÉRCIO DE FRUTAS
E PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1959/
000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504736051.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2006020188

CHAVES & VILA � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2665/
031009; identificação de pessoa colectiva n.º 506615073.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2005181250

BORGES ALMEIDA & BORGES OLIVEIRA � SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2649/
030901; identificação de pessoa colectiva n.º 506620549.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2005181234

LIJUN � RESTAURANTE CHINÊS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2217/
010702; identificação de pessoa colectiva n.º 505576511.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2005181285

PADARIA, PASTELARIA � PINHEIRO ALTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2149/
010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505373270.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007623544

MALAQUIAS � DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 371/
720512; identificação de pessoa colectiva n.º 500221510.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2006008765
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QUADRILÓGICA � PRODUTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2200/
010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505409356.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007623617

RESTAURANTE CHURRASCARIA OÁSIS, ALMEIDA
& RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 772/
860404; identificação de pessoa colectiva n.º 501659250.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007623609

PÉ DIREITO � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1261/
930420; identificação de pessoa colectiva n.º 503014591.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007623587

TAPEC � INDÚSTRIA DE COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 725/
840502; identificação de pessoa colectiva n.º 501562826.

Certifico que, em 29 de Junho de 2004, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Paula Cristina
da Silva Bastos. 2007625652

QUIMILUB � IMPORTAÇÃO DE QUÍMICOS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2775/
040820; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/040820.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída entre
Adriano Miguel Violante Nogueira de Almeida, solteiro, maior; Ivan
Daniel Violante Nogueira de Almeida, solteiro, maior, e Fabíola Ale-
xandra Violante Nogueira de Almeida, solteira, menor, a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma QUIMILUB � Importação de
Químicos e Lubrificantes, L.da, tem a sua sede na Rua de D. António
Ferreira Gomes, 132, 3880-011, freguesia e concelho de Ovar, po-

dendo ser transferida por simples decisão da gerência, dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes.

2 � Mediante decisão da gerência podem ser igualmente criadas
ou extintas sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o de importação e distribuição de Lubrificantes
e produtos químicos.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas designa-
damente em novas sociedades, em agrupamentos complementares de
empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico e pode
adquirir e alienar participações sociais em sociedades nacionais ou
estrangeiras com objecto igual ou diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais, sempre mediante simples deliberação da
gerência.

CAPÍTULO II

Capital

ARTIGO 4.º

O capital social é de dez mil euros, dividido em três quotas sendo
duas iguais do valor nominal de três mil trezentos e trinta e três euros
cada, Pertencentes uma a cada um dos sócios Adriano Miguel Violan-
te Nogueira de Almeida e Ivan Daniel Violante Nogueira de Almeida,
e uma do valor nominal de três mil trezentos e trinta e quatro da
sócia Fábiola Alexandra Violante Nogueira de Almeida.

CAPÍTULO III

Gerência

ARTIGO 5.º

1 � A gerência compete a pessoas singulares sócios ou não con-
forme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

3 � A gerência é expressamente proibido obrigar a sociedade em
letras de, favor fianças, abonações, ou em quaisquer actos semelhan-
tes ou estranhos aos negócios sociais.

4 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma pata a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 6.º

Compete à assembleia geral deliberar sobre a remuneração a atri-
buir à gerência e sobre a forma e o montante dessa remuneração que
poderá ser constituída, por percentagem sobre lucros ou por outros
benefícios.

CAPÍTULO IV

Diversos

ARTIGO 7.º

Os sócios maiores podem deliberar que lhes sejam exigidas presta-
ções suplementares até ao montante global correspondente ao quín-
tuplo do capital social.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a ar-

rematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular.
2 � A contrapartida da amortização da quota, será determinada

nos termos do n.º 2 do artigo 105.° do Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, gozando os sócios em primeiro lugar e a
sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.
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ARTIGO 10.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados líquidos obtidos terão a aplicação que os sócios

deliberarem com respeito pela constituição e reforço dos fundos le-
galmente exigíveis, podendo aqueles, por maioria simples deliberarem
não distribuir lucros total ou parcialmente ou afectá-los integralmen-
te a reservas livres ou vinculadas.

Designação de gerentes:
Gerentes designados: os sócios, Adriano Miguel Violante Nogueira

de Almeida e Ivan Daniel Violante Nogueira de Almeida, residentes
na dita Rua de D. António Ferreira Gomes, 132.

Conferida, está conforme o original.

28 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007615835

SANTA MARIA DA FEIRA

CAFÉ ROSSIO, L.DA

Sede: Camões, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 04015/940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503140708;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 17; números e data
das apresentações: 11 e 12/040825.

Certifico que cessaram funções os gerentes Pedro Rui da Mota Vieira
Martins e Maria Adelina Marques da Cruz Martins, por renúncia em
27 de Março de 2002, e foi alterada a redacção dos artigos, 3.° e 4.°
do pacto social que passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outro valo-
res é de € 99 759,58, dividido em duas quotas, sendo uma de
€ 59 855,75, pertencente ao sócio Manuel Américo Vieira da Mota
Martins e uma de € 39 903,83, pertencente à sócia Fernanda da Sil-
va Soares Martins.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o delibera-
do em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel Américo da Mota
Martins, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura
validamente obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, no-
meadamente compra e venda de veículos automóveis.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

Conferida, está conforme.

2 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005169587

DUARTE & BARBOSA L.DA

Sede: Mirante, Canedo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícu-
la n.º 02347/880105; identificação de pessoa colectiva
n.º 501917454; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 18 e 19/040825.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Francisco de Jesus Duarte, por óbito.
Data: 10 de Agosto de 2004.
Designação da gerente Maria de Fátima Freitas da Silva Duarte,

viúva, residente na Rua de São Pedro, 720, Canedo.
Data: 20 de Agosto de 2004.

1 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005169595

INTELNOR � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 07789/020603; identificação de pessoa colectiva n.º 502226587;
inscrição n.º 32; número e data da apresentação: 08/040601.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006.
Data: 26 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente � Américo Ferreira de

Amorim; vogais � Rui Miguel Duarte Alegre e José Adriano Serôdio
Pereira de Magalhães.

Fiscal único � PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, L.da,
com sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.º-A, Lisboa, representada
por José Pereira Alves, revisor oficial de contas, casado, residente na
Rua de Alfredo Keil, 257-A, 3.º, esquerdo, Porto ou por António
Joaquim Brochado Correia, revisor oficial de contas, casado e resi-
dente na Rua do Arquitecto Cassiano Barbosa, 569, 2.º, direito, trás;
suplente � Carlos Marques Bernardes, revisor oficial de contas, casa-
do, residente na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 42, 2.º, Lisboa.

11 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003847669

CÂNDIDA R. GAMBOA, L.DA

Sede: Outeiro, Riomeão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 01287/771114; identificação de pessoa colectiva n.º 500707596;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/040722.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Amadeu Rodrigues Ferreira Cam-

boa por renúncia.
Data: 8 de Julho de 2004.

10 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005168564

ELECTRÓNICA DA VERGADA � REPARAÇÃO
E VENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 08730/040803; identificação de pessoa colectiva n.º 507053257;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/040803.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída por:
1) André Guedes Cardoso, casado com Maria Augusta Granja Ven-

tura Pinto Cardoso, separação de bens;
2) Ricardo de Bastos Mota;
3) Joaquim Alberto Gomes de Jesus;
Solteiros, maiores, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo se-

guinte contrato:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Electrónica da Vergada � Reparação e
Venda de Electrodomésticos, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Cen-
tral da Vergada, 341, da freguesia de Argoncilhe, do concelho de San-
ta Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de
representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na reparação e venda de electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em três quotas, uma de três mil euros, pertencente
ao sócio André Guedes Cardoso, e duas iguais de mil euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Ricardo de Bastos Mota e Joaquim
Alberto Gomes de Jesus.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio André Guedes
Cardoso, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.

2 � Fica vedado aos sócios qualquer aval, letras de favor ou quais-
quer actos que obriguem a sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003827340

CLUBE DA SABEDORIA � CENTRO DE APOIO
EDUCATIVO, L.DA

Sede: Travessa do eleito local, Souto, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 08741/040817; identificação de pessoa colectiva n.º P 507059549;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/040817.

Certifico que por Andreia Leite Gonçalves e Ana Raquel Brandão
dos Santos foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a denominação Clube da Sabedoria � Centro
de Apoio Educativo, L.da, tem a sua sede à Travessa do Eleito Local,
freguesia de Souto, deste concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Independentemente de deliberação das sócias, a gerência
pode deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe bem como, criar e encerrar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação no território nacional
e no estrangeiro.

2.º

O seu objecto é centro de apoio educativo, actividades de tempos
livres, incluindo as actividades de sala de estudos, explicações e outras
afins.

§ único. Por deliberação da assembleia geral a sociedade pode ad-
quirir participações em quaisquer outras sociedades constituídas ou a
constituir mesmo que com objecto diferente do seu e pode ainda as-
sociar-se com outras empresas por qualquer forma, designadamente
através de consórcios ou agrupamentos complementares de empresas
e associações em participação.

3.º

O capital social, é de cinco mil euros integralmente realizado em
dinheiro. Divide-se em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros, cada, pertencendo uma a cada uma das sócias.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambas as sócias, desde já no-
meadas gerentes, sendo obrigatórias as duas assinaturas, em conjunto,
para obrigar a sociedade.

§ único. Fica desde já vedado às gerentes obrigar a sociedade em
quaisquer actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designada-
mente abonações, letras de favor, avales, fianças ou outras obriga-
ções.

5.º

Por deliberação unânime das sócias poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante de cinquenta mil euros.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos nos termos e
condições que forem deliberados em assembleia geral.

7.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, quando feita a es-
tranhos, carece do consentimento da sociedade, a quem é também
conferido o direito de preferência na aquisição em primeiro lugar e
ao sócio não cedente, em segundo lugar.

7 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005169404

MANUEL DA SILVA OLIVEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 00919/740326; identificação de pessoa colectiva n.º 500180938;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/040811.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

Cessação de funções do gerente Manuel da Silva Oliveira por óbito.
Data: 22 de Fevereiro de 1990.

28 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2007421127

GOMES & PEREIRA COSTA, L.DA

Sede: Proselha, Mosteirô, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 06737/010216; identificação de pessoa colectiva n.º 505318997;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 13/040802.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 27 de Julho de 2004.

9 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005169080

PADARIA E CONFEITARIA ARRIFANENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Outeiro, Arrifana, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 02373/871204; identificação de pessoa colectiva n.º 501906380;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 19/040802.

Certifico que a sociedade Padaria e Confeitaria Arrifanense, L.da,
foi transformada em sociedade unipessoal e passou a reger-se pelo
seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Padaria e Confeitaria Arrifanense,
Unipessoal, L.da, com sede no lugar do Outeiro, freguesia de Arrifana,
concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O seu objecto consiste no fabrico de pão e confeitaria e pastelaria
e produtos afins.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, que constitui uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te à única sócia Maria Alice Fernandes dos Santos.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Maria Alice
Fernandes dos Santos, que é desde já, designada gerente.

2 � Compete 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 com a assi-
natura da sua gerente.

5.º

1 � A sócia exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões da sócia, de natureza igual ás deliberações da as-

sembleia geral, devem ser registadas em acta, assinadas pela sócia ou
seus representantes.
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3 � Os documentos de que constem os negócios jurídicos celebra-
dos pela única sócia e a sociedade, serão patenteados conjuntamente
com o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto social diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas
e associar-se a quaisquer outras pessoas colectivas.

7.º

A assembleia geral que aprovar as contas sociais deliberará se serão
ou não criados fundos além do da reserva legal, se serão ou não dis-
tribuídos lucros e em caso afirmativo qual a percentagem dos lucros a
distribuir.

10 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2002675406

BÉBÉCAR � S. G. P. S., S. A.

Sede: Rua de Souto Comprido 1, Arcozelo, Caldas de São
Jorge, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 07402/011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505568462;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2, número e data da apresentação:
21/040802.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Recondução dos órgãos sociais para o triénio 2004-2006.
Data: 28 de Maio de 2004.

10 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005191027

MANUEL MENDES DA COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 05040/970325; número e data do depósito: 2860/
29102003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

27 de Maio de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda Branco
da Silva Soares Duarte. 2005158186

SITISA � SANTOS � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Arcozelo, Caldas de São Jorge, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 04920/961205; identificação de pessoa colectiva
n.º 503781568; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 22/040802.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Recondução dos órgãos sociais para o quadriénio 2004-2007.
Data: 20 de Junho de 2004.

10 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005191043

MARQUES & BORGES, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 04178/940822; identificação de pessoa colectiva n.º 503270199;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 17/040802.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do pacto social,
cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e com os
demais valores constantes da respectiva escrita, é de vinte e cinco
mil euros, e corresponde à soma de quatro quotas de seis mil duzentos
e cinquenta euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Elidio
de Oliveira Marques, Gilda Maria Borges Marques, Adelino Monteiro
dos Santos e Maria Irene de Araújo Dantas dos Santos.

ARTIGO 5.º

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

2 � Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é necessário as assinaturas conjuntas de dois
dos gerentes nomeados, nunca podendo assinar o gerente Elidio em
conjunto com a Gilda Maria, nem o Adelino com a Maria Irene.

3 � Os gerentes poderão constituir procuradores da sociedade, para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

4 � Fica vedado aos gerentes e procuradores, obrigar a sociedade
em fianças, abonações, avales, letras de favor e outros actos, contra-
tos ou documentos estranhos aos negócios sociais, sob pena de o in-
fractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe ocasio-
nar.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto.

10 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005169102

EMPREITEIRA HÉLIO & CÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 07502/020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505872927;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 05/040804.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2007421100

ANGELO SANTOS & JOSÉ RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 06559/000913; identificação de pessoa colectiva n.º 505110768;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 07/040804.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação.

Data da aprovação das contas: 19 de Julho de 2004.

Conferida, está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2005178071

LUDOPARQUE � ANIMAÇÃO E LAZER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 05390/980205; identificação de pessoa colectiva n.º 504090313;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 16/040803.

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

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006:
Conselho de administração: presidente � Carlos Guilherme Lopes

Soares; vogais � José João Soares Miranda Coelho, residente na Rua
do Dr. Garcia de Carvalho, 84, habitação n.º 21, Póvoa de Varzim;
António Gil Cabral Ribeiro de Figueiredo.

Fiscal único efectivo � João Augusto & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S. A., com sede na Avenida da Praia da
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Vitória, 71-A, 11.°, Lisboa, representada por João Albino Cordeiro
Augusto; suplente � Figueiredo, Neves & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas,, S. A., com sede naquela Avenida da Praia
da Vitória, 71-A, 11.°, representada por Adelaide Maria Viegas Clare
Neves.

Data da designação: 8 de Março de 2004.

Conferida está conforme o original.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2005169129

MERCADINHO FRESCO � MINIMERCADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 08731/040803; identificação de pessoa colectiva n.º 506942449;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/040803.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída por
Carla Susana Almeida de Oliveira, solteira, maior, a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a, firma Mercadinho Fresco � Minimercado,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede à Rua da Fonte da Piolha, 27, fregue-
sia de Milheirós de Poiares, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho, ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer for-
ma de representação social.

2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho em estabelecimento
não especializado com predominância de produtos alimentares, bebi-
das, e outros.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde a uma única quota da sócia Carla
Susana Almeida de Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta à única sócia, desde já nomeada
gerente.

§ único. Fica expressamente proibido à gerente obrigar a sociedade
em quaisquer actos e contratos estranhos aos negócios sociais, desig-
nadamente abonações, letras de favor, avales, fianças ou outras obri-
gações.

§ 2.º Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda a
gerente:

a) Comprar, vender, tomar de arrendamento, ou trespassar quais-
quer imóveis de e para a sociedade;

b) Adquirir veículos automóveis, podendo assinar contratos de le-
asing.

5.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, com antecedência mínima de quinze dias, sempre que a lei não
prescreve formalidades especiais.

6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao triplo do capital social.

Conferida, está conforme o original.

14 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2001889879

BRANDÃO & CARVALHO � COMÉRCIO
E REPARAÇÃO DE TELEMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Crispim Borges de Castro, 66,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 08732/040803; identificação de pessoa colectiva n.º P 506963390;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/040803.

Certifico que por José Oliveira da Silva Brandão e David José Zoio
Coelho Tavares Carvalho foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Brandão & Carvalho � Comércio e
Reparação de Telemóveis L.da, com sede na Rua do Dr Crispim Bor-
ges de Castro, 66, da freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e reparação de apa-
relhos telemóveis. Prestação de serviços informáticos, outras activi-
dades conexas a informática.

3.º

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

4.º

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

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes;
3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos ou contratos, estranho aos negócios sociais, desig-
nadamente abonações, letras de favor, avales , fianças e outras obri-
gações.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tornada por una-
nimidade, até ao décuplo do capital social, bem como poderão os só-
cios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos
termos e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

13 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2005181048

MANUEL JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 02983/900228; identificação de pessoa colectiva n.º 502304480;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/040804.

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

Reforço do capital social para € 1 000 000, sendo o aumento de
€ 700 000, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço
das quotas respectivas e da seguinte forma:

a) Manuel de Jesus � € 291 719 18;
b) Maria Dulce Moreira de Oliveira � € 233 333,33;
c) Sandra Cristina Oliveira de Jesus � € 58 315,83;
d) Paulo Joaquim Oliveira de Jesus � € 58 315,83;
e) Manuel Carlos Oliveira de Jesus � € 58 315,83.
Alteração do pacto: artigo alterado � 3.°, cuja redacção actualiza-

da é a seguinte:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de um
milhão de euros, dividido em cinco quotas, sendo uma de quatrocen-
tos e dezasseis mil setecentos e dezanove euros e dezoito cêntimos,
pertencente ao sócio Manuel de Jesus, uma de trezentos e trinta e
três mil trezentos e trinta e três euros e trinta e três cêntimos per-
tencente à sócia Maria Dulce Moreira de Oliveira, e três de oitenta e
três mil trezentos e quinze euros e oitenta e três cêntimos, perten-
centes uma a cada um dos sócios Sandra Cristina Oliveira de Jesus,
Paulo Joaquim Oliveira de Jesus e Manuel Carlos Oliveira de Jesus.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposita-
do na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

17 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005169153
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FUN STEPS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 08733/040804; identificação de pessoa colectiva n.º 507023234;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/040804.

Certifico que pela apresentação supra-referida a sociedade indicada
foi constituída por:

1) Jorge Henrique da Silva e Sousa, casado com Maria Olímpia
Teixeira Costa, na comunhão de adquiridos;

2) Luís Filipe da Silva e Sousa, casado com Maria Manuel Ferreira
Oliveira Sousa, na comunhão de adquiridos;

3) Carlos Manuel da Silva e Sousa, casado com Maria Celeste So-
ares Almeida Sousa, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Fun Steps � Indústria e Comércio de
Calçado, L.da, com sede na Zona Industrial do Sixto, Rua das Fragas,
da freguesia de Sanguedo, do concelho de Santa Maria da Feira.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de fabrico de calçado
e o seu comércio.

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro é de seis mil
euros e corresponde à soma de três quotas, iguais, de dois mil euros,
cada, pertencentes uma a cada uni dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios desde já
nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes;
3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos ou contratos, estranhos aos negócios sociais, de-
signadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras obri-
gações.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por
unanimidade, até ao décuplo do capital social, bem como poderão os
sócios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos
termos e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000160530

GEOMAR � AGÊNCIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 03441/920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502832320;
número e data da apresentação: 1822/30062003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

7 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000190707

VELNOR � SOCIEDADE DE COMPRA, VENDA,
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 03577/920826; identificação de pessoa colectiva n.º 502837675;
número e data da apresentação: 1798/30062003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

7 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000000770

A VER O SOL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 03083/900517; identificação de pessoa colectiva n.º 502451513;
número e data da apresentação: 1791/30062003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

7 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000000690

XIRIRI � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 04881/961023; identificação de pessoa colectiva n.º 503750522;
número e data da apresentação: 1793/30062003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

7 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000190693

GUIMARÃES, LUCAS & GARRILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 05085/970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503973190;
número e data da apresentação: 1787/30062003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

7 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000957943

 RAFSER � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 05281/971121; identificação de pessoa colectiva n.º 504025899;
número e data da apresentação: 1796/30062003.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

7 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000000754

PINHO ANDRADE � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 04735/960612; identificação de pessoa colectiva n.º 503684325;
número e data da apresentação: 1789/30062003.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2002.

Conferida.

7 de Outubro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000000703

VAGOS

ALIRIO MALTEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 332/
920306; identificação de pessoa colectiva n.º 502717793.

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

20 de Dezembro de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2007565501

BRAGA
BRAGA

A CARAQUITA � CASA DE GRELHADOS, L.DA

Sede: Rua da Quinta de Cabanas, 41, Braga, São Vicente,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9796/
041027; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/041027.

Certifico que foi constituída a sociedade entre António Gomes Pe-
reira, casado com Aurora da Rocha e Silva Pereira, na comunhão geral
e José António da Rocha Pereira, divorciado, que se rege pelos esta-
tutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Caraquita � Casa de Grelhados,
L.da, e tem a sua sede na Rua da Quinta de Cabanas, 41, freguesia de
Braga (São Vicente), da cidade de Braga.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
sucursais ou outras formas de representação no território nacional ou
europeu, sem necessidade do consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a industria da restauração � restau-
rante, café e cervejaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio António Gomes
Pereira e outra do valor nominal de quinhentos euros, pertencente ao
sócio José António da Rocha Pereira.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições a estabelecer em assembleia geral e serão reembolsados
prioritariamente sobre a distribuição dos lucros.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de vinte mil euros, desde que deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, competem aos gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para que a sociedade fique vinculada em todos os seus actos e

contratos é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Assinar contratos de leasing ou locação financeira;
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais, alterando ou

rescindindo os respectivos contratos;
c) Comprar, vender e permutar quaisquer móveis ou imóveis, no-

meadamente veículos automóveis;
d) Contrair empréstimos sob qualquer forma e em qualquer insti-

tuição de crédito.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos a ela estranhos, tais como fianças, abonações, le-
tras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro lugar,
cabendo este direito, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade continuará
com os herdeiros do falecido ou o representante legal do interdito ou
inabilitado, devendo aqueles nomear de entre si um que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota ou parte da quota de
um dos sócios, nos seguintes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto, falência ou adjudicação em juízo ou cessão

gratuita;
c) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da li-

vre disponibilidade do seu titular, divórcio ou separação de bens, se
por partilha do respectivo património a quota não for adjudicada no
todo ou em parte ao respectivo titular;

d) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio;

e) Quando qualquer sócio, em nome individual, por interposta pes-
soa ou associado com outras pessoas, passar a exercer, sem autoriza-
ção da sociedade, qualquer actividade semelhante, ou por qualquer
modo, concorrente com a da sociedade.

2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do
último balanço.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos ou
formalidades, serão convocadas por carta registada com aviso de re-
cepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005292443

PÓVOA DE LANHOSO

JORGE SIMÕES DE CARVALHO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 664/20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505774194;
número e data da apresentação: PC-4/20040730.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito de docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003,
referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002783799

IPOLCANO � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 437/990723; identificação de pessoa colectiva n.º 504434683;
número e data da apresentação: PC-03/20040730.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito de docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003,
referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002783780
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CASA DO FIJÔ � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 235/921222; identificação de pessoa colectiva n.º 502893931;
número e data da apresentação: PC-02/20041103.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito de docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003,
referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002783969

FRIMACHADO � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 649/20011214; identificação de pessoa colectiva n.º 505835010;
número e data da apresentação: PC-01/20041030.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito de docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003,
referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002037795

AMI � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 155/890905; identificação de pessoa colectiva n.º 502217766;
número e data da apresentação: PC-01/20040930.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito de docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003,
referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2005823813

LAVANDARIA POVOENSE � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 587/20010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505568810;
número e data da apresentação: PC-05/20040929.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito de docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003,
referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002783985

FARILANHOSO � MATERIAIS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 405/980420; identificação de pessoa colectiva n.º 504133730;
número e data da apresentação: PC-01/20040920.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito de docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003,
referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002783993

VIEIRA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 255/930803; identificação de pessoa colectiva n.º 503044830;
número e data da apresentação: PC-02/20040730.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito de docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003,
referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002783756

EMPRESA DE CONFECÇÕES POCARGIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 117/870218; identificação de pessoa colectiva n.º 501784543;
número e data da apresentação: PC-01/20040730.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito de docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2003,
referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002783748

VILA VERDE

CARNEIRO & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1367/
20041109; identificação de pessoa colectiva n.º P 507158822;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20041109.

Certifico que por escritura de 8 de Novembro de 2004, Augusto
Manuel Pereira Carneiro e Arménio da Silva Macedo constituíram a
sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carneiro & Macedo, L.da, e tem a
sua sede na Travessa do Paúl, lugar do Paúl, freguesia de Oleiros,
concelho de Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de acabamentos de
construção civil, nomeadamente revestimento de paredes interiores e
exteriores, montagem de divisórias e tectos falsos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.
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2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em
contrário, será o que resultar de um balanço especialmente feito para
esse fim, no prazo de 30 dias, e será pago ao seu titular em quatro
prestações iguais, com vencimentos sucessivos a quatro meses após a
fixação definitiva da contrapartida, salvo se o critério referido no
n.º 2 do artigo 235 do Código das Sociedades Comerciais se revelar
mais favorável para o titular da quota.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Os representantes de quota em situação de indivisão hereditá-
ria ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2007331705

PINTAVERDE � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1364/
20041105; identificação de pessoa colectiva n.º P 507150775;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20041105.

Certifico que, por escritura de 5 de Novembro de 2004, Nelson
Fernando de Sousa Peixoto e Carla Maria Dias Alves Peixoto cons-
tituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A. sociedade adopta a denominação PINTAVERDE � Pintu-
ras de Construção Civil, L.da, e tem a sua sede no lugar da Portela do
Vade, freguesia de Atães, concelho de Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em acabamentos de construção
civil, nomeadamente pintura de edifícios. Prestação de serviços de
decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de três mil
e quinhentos euros, pertencente ao sócio Nelson Fernando de Sousa
Peixoto, outra do valor nominal de mil e quinhentos euros, perten-
cente à sócia Carla Maria Dias Alves Peixoto.

ARTIGO 4.º

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

remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio Nelson Fer-
nando de Sousa Peixoto.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Júlio Correia Braga
Peixoto. 2007331551

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

TOJEIRASCOOP � COOPERATIVA AGRÍCOLA
DOS OLIVICULTORES DE SANTO ANDRÉ

DE TOJEIRAS, C. R. L.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à cooperativa em epígrafe,
foi efectuado o registo de alteração parcial dos estatutos:

Alteração dos artigos 6.º, n.os 1 e 2, e 7.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Capital social da cooperativa

1 � O capital social da cooperativa é variável e ilimitado, de
montante mínimo de cento e trinta mil euros.

2 � O capital social é representado por títulos de capital de cinco
euros cada um.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de cada membro

As entradas mínimas de cada membro não podem ser inferiores a
vinte títulos de capital.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 2005484733

COVILHÃ

CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DE ANTÓNIO FERNANDES & FERNANDES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1582/
880201; identificação de pessoa colectiva n.º 501928065.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
de 2003.

Conferida. Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Luz
Fazendeiro Batista. 2008292886

CONSTRUÇÕES FERNANDES & F., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1998/
940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503224987.
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Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
de 2003.

Conferida. Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Luz Fazendeiro Batista. 2008292894

IMOCOVILHÃ � CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA
DA COVILHÃ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2020/
941010; identificação de pessoa colectiva n.º 503282758.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativas ao exercí-
cio de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Luz Fazendeiro Batista. 2008292908

COIMBRA
ARGANIL

ALVALABOR � MEDICINA NO TRABALHO, L.DA

Sede: Avenida das Forças Armadas, Edifício Argogest, Arganil

Capital social: € 6000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00554/
000912; identificação de pessoa colectiva n.º 505028956.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 25 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236315

RUI MIGUEL SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Casal da Vinha, Barril de Alva, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00620/
030206; identificação de pessoa colectiva n.º 505688247.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 24 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236340

PINTO & IRMÃO, L.DA

Sede: Urgueira, São Martinho da Cortiça, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00447/
941007; identificação de pessoa colectiva n.º 503278262.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 25 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236331

M. CASTANHEIRA, L.DA

Sede: Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00471/
960115; identificação de pessoa colectiva n.º 503572438.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 25 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236323

ARGANILAUTO, COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Bairro do Prazo, Arganil

Capital social: € 9975,96

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00374/
910125; identificação de pessoa colectiva n.º 502496428.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 25 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236307

VIVEIROS DO VALE DA RAMA, L.DA

Sede: Ponte da Mucela, São Martinho da Cortiça, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00364/
900927; identificação de pessoa colectiva n.º 502438959.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 25 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236293

RESTAURANTE � SNACK-BAR DOMINÓ, L.DA

Sede: Ramal de Pombeiro, São Martinho da Cortiça, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00263/
861113; identificação de pessoa colectiva n.º 501751327.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 25 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236285
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LOVENCO � CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua Joaquim Silvestre, Barril de Alva, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00605/
020719; identificação de pessoa colectiva n.º 506164810.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 25 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236277

HABICERDEIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Bairro de Santo António, Portela da Cerdeira,
Cerdeira, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00559/
010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505291142.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 25 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2003741070

CONSTRUÇÕES AVELINO CASTANHEIRA, L.DA

Sede: Gândara, Arganil

Capital social: € 24 939,89

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00275/
870415; identificação de pessoa colectiva n.º 501812105.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 25 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236269

MOTO BESSA, L.DA

Sede: Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00483/
961011; identificação de pessoa colectiva n.º 503747904.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 24 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236250

MARTINS & BANDEIRA � MADEIRAS, L.DA

Sede: Sequeiros, Celavisa, Arganil

Capital social: € 50 000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00490/
970131; identificação de pessoa colectiva n.º 503811637.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 24 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236242

RAMIRO JORGE, L.DA

Sede: Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00077/
680816; identificação de pessoa colectiva n.º 500538255.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 22 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236226

LUSICOR � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Coja, Arganil

Capital social: € 24 939,89

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00228/
830421; identificação de pessoa colectiva n.º 501379720.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003, em 22 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Augusto
Martins Cardoso. 2008236234

CANTANHEDE

TRIDEC � SISTEMAS DIRECCIONAIS
PARA SEMI-REBOQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1302/010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505640767;
data da apresentação: 040625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004560118

JODIBRINDE � BRINDES PUBLICITÁRIOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 943/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504047949; data da
apresentação: 040625.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004560100

CAFÉ SNACK-BAR SANTOS & GABI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 01017/981109; identificação de pessoa colectiva n.º 504278703;
data da apresentação: 040628.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004560150

QUARTA ESQUADRIA � INDÚSTRIA
DE CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1185/000726; identificação de pessoa colectiva n.º 504525441;
data da apresentação: 040628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004560142

ACADEMIA DO BOM TALHER � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1353/011203; identificação de pessoa colectiva n.º 505897334;
data da apresentação: 040628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004560126

CENTRALCIT � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1103/991006; identificação de pessoa colectiva n.º 504669303;
data da apresentação: 040628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004560169

VITÓRIA SÁ & JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 329/
810128; identificação de pessoa colectiva n.º 501244808; data da
apresentação: 040625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

4 de Novembro de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004560096

CISNE AZUL � CAFÉ PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 653/
930115; identificação de pessoa colectiva n.º 502920335; data da
apresentação: 040625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004560088

ROSA MÁGICA, FLORICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1457/020813; identificação de pessoa colectiva n.º 506274551;
data da apresentação: 040628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

9 de Novembro de 2004. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004560134

PECUÁRIA CARRIÇO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 999/
980805; identificação de pessoa colectiva n.º 504217399; data da
apresentação: 040625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004583452

EUROCASH 2 � CASH AND CARRY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 858/
961129; identificação de pessoa colectiva n.º 503785865; data da
apresentação: 040625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

13 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004583371

COIMBRA

ZILORETO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 131;
identificação de pessoa colectiva n.º 506477371; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 02; números e datas das
apresentações: 11 e 12/20040808 e 04 e 05/20040927.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe, que
se rege pelos seguintes estatutos:

Estatutos

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ZILORETO � Investimen-
tos Imobiliários, S. A. e tem a sua sede na Rua de Manuel Madeira,
Loreto, freguesia de Santa Cruz, concelho de Coimbra.

ARTIGO 2.º

Esta sociedade tem por objecto a aquisição e revenda de prédios,
operações sobre imóveis investimentos imobiliários, execução de lo-
teamentos, construção promoção imobiliária, administração e arren-
damento de imóveis próprios ou alheios.

ARTIGO 3.º

A sua duração será por tempo indeterminado e, para todos os efei-
tos o seu começo se contará desde hoje.

ARTIGO 4.º

O capital social é de seiscentos e vinte e cinco mil euros, total-
mente subscrito e realizado e representado por 625 000 acções, do
valor nominal de € 1 cada uma.
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ARTIGO 5.º

As acções serão nominativas ou ao portador e convertíveis umas
nas outras segundo vontade dos accionistas ficando a cargo destes os
respectivos encargos.

§ 1.º Poderá haver títulos de 1, 10, 20 e 50 acções.
§ 2.º Cumpridas as formalidades legais o capital social poderá ser

elevado até um milhão, duzentos e cinquenta mil euros por uma só
vez ou em parcelas, mediante deliberação tomada em assembleia ge-
ral.

ARTIGO 6.º

Quando houver aumento de capital os accionistas terão preferên-
cia na subscrição na proporção das acções que possuírem.

§ único. Os subscritores das novas acções não poderão receber di-
videndos nem exercer direitos de accionistas, enquanto as suas acções
não estiverem inteiramente liberadas.

ARTIGO 7.º

A sociedade será administrada por um conselho de administração
composto por três elementos eleitos pela assembleia geral que desig-
nará um deles para presidente.

§ único. O conselho de administração goza de poderes normais de
administração, podendo confessar, transigir ou desistir de acções e
comprometer-se em árbitros.

ARTIGO 8.º

Os membros do conselho de administração terão as remunerações
mensais que lhes forem atribuídas pela assembleia geral, a qual poderá
delegar esse encargo numa comissão de três accionistas por ela eleita.

Até à fixação das remunerações o cargo é desempenhado gratuita-
mente.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se com a assinatura, do presidente do conselho
de administração ou pela de dois administradores, bastando a assina-
tura de um só para os documentos de mero expediente.

ARTIGO 10.º

Cada um dos membros do conselho de administração, ou adminis-
trador, caucionará a sua gerência com 5 000 acções endossadas a socie-
dade com a menção de que o endosso é feito para efeitos deste pre-
ceito estatutário, as quais ficarão em depósito no cofre da sociedade
ou à sua ordem em qualquer estabelecimento bancário ou por qualquer
outra forma admitida em direito.

O endosso basta para transmissão destas acções a sociedade no caso
de execução de qualquer responsabilidade do respectivo administra-
dor.

ARTIGO 11.º

Haverá um conselho fiscal, composto por três elementos efecti-
vos e um suplente eleitos pela assembleia geral, que designará um deles
como presidente.

ARTIGO 12.º

Constituem a assembleia geral todos os accionistas que possuirem
o mínimo de cem acções.

ARTIGO 13.º

Além do conselho de administração e conselho fiscal a assembleia
geral deverá eleger o presidente da mesa e um secretário.

§ 1.º As eleições serão feitas de quatro em quatro anos.

Mais certifica que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos órgãos sociais para o quadriénio 2004-2007.
Conselho de administração: presidente � Luís Manuel da Guerra

Pratas, casado mas separado judicialmente de pessoas e bens; vogais �
 José Maria Fonseca Barrosa Saraiva Marques, casado e António
Manuel da Conceição Simões Pinto, casado.

Conselho fiscal: presidente � Joaquim Guimarães, Manuela Malhei-
ro e Mário Guimarães, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por Joaquim Fernando da Cunha Guimarães, casado, re-
visor oficial de contas; vogais � Alberto Carlos Morais Brás, casado
e Ana Maria Monteiro do Vale; suplente � Mário da Cunha Guima-
rães, casado, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2007649985

LOUSÃ

PAULO & CUNHA � INDÚSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 987/
041102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/041102.

Certifico que entre Vítor Manuel da Cunha Martins, solteiro, mai-
or, e Paulo António Martins Carlos, casado com Paula Maria Barata
Simões, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo & Cunha � Indústria de
Madeiras, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial Alto do Padrão,
lote 23, freguesia e concelho da Lousã.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria, comércio, transfor-
mação, importação, exportação e distribuição de madeiras e materi-
ais de construção, exploração de serração de madeiras e fabrico de
paletes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Vítor Manuel da Cunha Martins e Paulo António
Martins Carlos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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 balan-
ço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e aluguer de longa duração, e tomar
de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, 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.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2005593443

MIRANDA DO CORVO

OITOITENTA � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 328/991214; identificação de pessoa colectiva n.º 504773526;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 10/20041108.

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

Deslocou a sede para a Rua da Coutada, lote 2, rés-do-chão, Mi-
randa do Corvo.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003633960

FAUSTO RODRIGUES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 346/000908; identificação de pessoa colectiva n.º 505042746;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/20041109.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003633979

LOURENÇO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 00039/210291; identificação de pessoa colectiva n.º 501584250;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 05/20041118.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de € 5000 para € 75 000, tendo em consequência sido al-
terado o artigo 4.º do contrato, passando este a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de setenta e
cinco mil euros e corresponde à soma de três quotas: duas nos valores
nominais respectivamente de quatrocentos e oitenta e seis euros e
trinta e três cêntimos e de quarenta e nove mil quatrocentos e no-

venta e quatro euros e noventa e dois cêntimos, ambas pertencentes
ao sócio Fausto Marques Lourenço, e uma de vinte cinco mil e dezoi-
to euros e setenta e cinco cêntimos, pertencente à sócia Palmira
Fernandes Dias.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Ana Margarida Simões
Pinto Sério. 2003633952

BENTO & BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 46/190488; identificação de pessoa colectiva n.º 501966072;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 01/20041118.

Certifico que por escritura de 27 de Outubro de 2004 relativamen-
te à sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:

Alteração parcial do contrato � artigo alterado: 2.º

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: indústria da construção civil e
obras públicas e actividades conexas, construção geral e reconstrução
de edifícios, compra e venda de bens imóveis, compra e venda de
terrenos para construção, bem como a revenda dos adquiridos para
esse fim.

O texto completo do contrato alterado foi depositado na respec-
tiva pasta.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003633987

OLIVEIRA DO HOSPITAL

PENSANA � NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 489/920327; identificação de pessoa colectiva n.º 502730935.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008720519

GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 296/820505; identificação de pessoa colectiva n.º 501284001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008720500

AMADEU GONÇALVES CURA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 310/830413; identificação de pessoa colectiva n.º 501371974.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008720497
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ABCISSA � GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 247/800708; identificação de pessoa colectiva n.º 501051341.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008720713

TIBÉRIO CABRAL, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 226/780717; identificação de pessoa colectiva n.º 500800715.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2008720470

SOURE

FLICÇOTRANS � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 606/040122;
identificação de pessoa colectiva n.º 506775232; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/041028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 01, João Carlos Pedroso Honório Colaço,
casado, cessou as funções de gerente, por renúncia, em 28 de Outubro
de 2004.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2004355425

CAMPICENTRO � FÁBRICA DE CAMPISMO
DE CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 211/
870522; identificação de pessoa colectiva n.º 501830634; data do
depósito: 040820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

20 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 2004355441

AUTO-ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
DE SANTOS & PRATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 194/
850225; identificação de pessoa colectiva n.º 501485988; data do
depósito: 040726.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pereira
da Costa do Espírito Santo. 2004348259

ESTUDALFA � EDIÇÕES E ESTUDOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 258/
910103; identificação de pessoa colectiva n.º 502470321; data do
depósito: 040625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pereira
da Costa do Espírito Santo. 2004348119

FREITAS & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 238/
890712; identificação de pessoa colectiva n.º 502194014; data do
depósito: 040625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pereira
da Costa do Espírito Santo. 2004206365

SUPER TALHO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 278/
920207; identificação de pessoa colectiva n.º 502710110; data do
depósito: 040624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pereira
da Costa do Espírito Santo. 2004348011

AZULEJIBÉRICA � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 291/
921001; identificação de pessoa colectiva n.º 502844434; data do
depósito: 040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pereira
da Costa do Espírito Santo. 2004349239

TÁBUA

SCM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
SÃO MIGUEL, L.DA

Sede: Lugar de São Miguel, freguesia de Midões,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00166/
900522; identificação de pessoa colectiva n.º 502705620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 01 de
12 de Novembro de 2004, cessação de funções de gerente de Manuel
Pereira, por renúncia, em 28 de Outubro de 2004.
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Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 02 de
12 de Novembro de 2004, cessação de funções de gerente de Maria
Regina Ferreira Fernandes Pereira, por renúncia, em 28 de Outubro
de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Marinha da
Conceição dos Reis Fevereiro. 2008590593

METALÚRGICA SÃO MIGUEL � CONSTRUÇÃO
E MONTAGENS METÁLICAS, L.DA

Sede: lugar de São Miguel, freguesia de Midões,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00110/
860326; identificação de pessoa colectiva n.º 501887261.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º1 à inscrição n.º 13, apresentação n.º 03/
041112, a cessação de funções de gerente de Hugo Manuel Fernandes
Pereira, por renúncia em 28 de Outubro de 2004.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13, apresentação n.º 04/
041112, a cessação de funções de gerente de Tânia Bernardete Fer-
nandes Pereira, por renúncia em 28 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Marinha da
Conceição dos Reis Fevereiro. 2008590577

FARO
ALBUFEIRA

HAPPY SPORT � ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02285/
20010116; identificação de pessoa colectiva n.º 505270730; ins-
crição n.º 07; número e data da apresentação: 10/20041108.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a escritu-
ra lavrada em 5 de Novembro de 2004, a fl. 129 do livro n.º 175-A
no Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, pela qual alteram
o artigo 5.º do contrato, passando a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 5.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de seis vezes o valor do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições fixados pela assembleia geral.

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

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2006796097

CLUBE DE PESCA E NÁUTICA DESPORTIVA
ALBUFEIRA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00020/
20041105; identificação de pessoa colectiva n.º 501779981; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 09/20041105.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
da acta n.º XXIV, lavrada em 21 de Março de 2003, pela qual é feita
a nomeação da administração e fiscalização da associação em epí-
grafe:

Conselho de administração: presidente: José António Coelho Brito
da Mana, casado, residente na Rua do Pé da Cruz, Faro; 1.º vice-
-presidente � Francisco Piqueira Loureiro, casado, residente na Rua
de Samora Barros, Edifício Horizonte, apartamento 4, Albufeira;
2.º vice-presidente � Fernando José das Dores Silva, casado, residen-
te na Torre Velha, Sesmarias, Albufeira; 3.º vice-presidente � Emí-
dio Correia Nogueira, casado, residente na Estrada de São Rafael,
Albufeira; 4.º vice-presidente � Vítor Manuel Catuna Soares, casado,

residente na Rua de Fernando Pessoa, 2, Páteo, Albufeira; 1.º suplen-
te � Augusto José Pereira Riço, casado, residente na Quinta da Pal-
meira, bloco B, lote 4, 1.º, direito, Albufeira; 2.º suplente � João Luís
Teixeira Rodrigues, casado, residente na Urbanização Alto dos Cali-
ços, D 13.B, Albufeira.

Conselho fiscal: presidente � Orlando Filipe Cruz Alfaro, divorci-
ado, residente na Rua de Florbela Espanca, 29, Albufeira; 1.º relator �
 Álvaro Manuel Nicolau Fernandes, casado, residente em Sesmarias,
Albufeira; 2.º relator � José António dos Santos Sequeira, casado,
residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, 81, Albufeira; 1.º Suplen-
te � Carlos Fernando Graça Gonçalves, casado, residente na Rua da
Oliveira, lote 20, 3.º, esquerdo, Albufeira; 2.º suplente � Jorge Mi-
guel Medeira Martins, solteiro, maior, residente na Rua dos Cândidos,
20, Cerro do Malpique, Albufeira.

Data: 21 de Março de 2003.

18 de Novembro 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2003737090

ALJEZUR

CORES DO BARLAVENTO � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Sede: Rua dos Bombeiros, loja Sotinco, Aljezur, freguesia
e concelho de Aljezur

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 00313/
041117; identificação de pessoa colectiva n.º 507120329; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 02/2004/11/17,

Certifico que, entre Vivaldo Manuel Viana da Rosa, solteiro, mai-
or, residente na Urbanização do Vale da Telha, sector H, lote 65,
Aljezur, e ERGUIFICA � Construções, L.da, com sede no Bairro da
Pocariça, lote 26, Maceira, Leiria, foi constituída a sociedade com a
denominação em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cores do Barlavento � Comércio
de Tintas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Bombeiros, Loja So-
tinco, na vila, freguesia e concelho de Aljezur.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de tintas, vernizes e
derivados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Vivaldo Manuel
Viana da Rosa e o não sócio Luís Filipe Figueiredo Paixão, já referido.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 2005361836

DREAM HOMES � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Vale da Teha, sector B, loja D, freguesia
e concelho de Aljezur

(anteriormente na Quinta da Boavista, lote 13, freguesia de
Santa Maria, concelho de Lagos)

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 00312/
041115; identificação de pessoa colectiva n.º 506410340; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/20041115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 1.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dream Homes � Compra e Ven-
da de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Vale da Telha, sector B, loja D,
8670-156 Aljezur.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 2007792389

FARO

HEALTHMED � MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, L.DA

Sede: Praceta do Dr. António Agostinho Júnior, 6, 4.º, direito,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4646/
20020408; identificação de pessoa colectiva n.º 506026849; data
da apresentação: 20040625.

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

22 de Dezembro de 2004. � O Escriturário Superior, Joaquim
António da Cruz Marreiros Cardeira. 2006821237

OLHÃO

LUÍS CORREIA DO SERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00912/
19840228; data do depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394704

J. P. O. � SISTEMAS EM CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01770/
990802; identificação de pessoa colectiva n.º 504548670; data do
depósito: 01072004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394771

CARMO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01565/
960621; identificação de pessoa colectiva n.º 503671240; data do
depósito: 01072004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394763

JOSÉ AFONSO & MIQUELINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01031/
870202; data do depósito: 01072004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394755

TAVISUL � ASSISTÊNCIA A BOMBAS
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01273/
901026; identificação de pessoa colectiva n.º 502440678; data do
depósito: 30062004.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2008129977

SOCIEDADE PROMOTORA IMOBILIÁRIA VAREJÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02151/
20030121; identificação de pessoa colectiva n.º 506416925; data
do depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2008128229

FRIOLHÃO � ALIMENTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01253/
900711; identificação de pessoa colectiva n.º 502388927; data do
depósito: 30062004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2008129985

ANA BELA & ALBERTO CUSTODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02016/
20020102; identificação de pessoa colectiva n.º 505824477; data
do depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2008129942

OLIVEIRA & ANA � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01965/
960903; identificação de pessoa colectiva n.º 503708569; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2008129926

ANTÓNIO JACINTO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00289/
440420; data do depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2008128237

FRUTAS SABINO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01286/
910313; identificação de pessoa colectiva n.º 502523921; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2008129950

GAGO & GAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01906/
010312; identificação de pessoa colectiva n.º 505369508; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2008129969

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E PESCAS VILA
DA RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00730/
800513; identificação de pessoa colectiva n.º 500965595; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2008128245

ESCOLA DE CONDUÇÃO OLHANENSE
DE JOÃO EVANGELISTA DIAS AZEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00907/
840201; identificação de pessoa colectiva n.º 501417460; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2008128253

LIVEMOMENTS, PRODUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01953/
20010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505532042; data
do depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2002.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2004729953

LIVEMOMENTS, PRODUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01953/
20010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505532042; data
do depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2003623906

LIVEMOMENTS, PRODUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01953/
20010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505532042; data
do depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2001.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 2004729961

IRMÃOS FALEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01461/
940729; identificação de pessoa colectiva n.º 503244228; data do
depósito: 30062004.
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Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2008128881

OLHÃOGEL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00898/
831215; identificação de pessoa colectiva n.º 501408940; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394640

ZONA ALTA � URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02078/
20020618; identificação de pessoa colectiva n.º 506066894; data
do depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394631

SULNÁUTICA � NÁUTICA DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00527/
740327; identificação de pessoa colectiva n.º 500277397; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394623

MND � INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01831/
000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504941950; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394615

ZESENGO, EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01249/
900613; identificação de pessoa colectiva n.º 502379660; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394690

AUTO � ELECTRO LUSO OLHANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01848/
000703; identificação de pessoa colectiva n.º 504829157; data do
depósito: 01072004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394747

JOSÉ & JOAQUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00520/
730606; identificação de pessoa colectiva n.º 500370028; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394720

AUTO ALELUIA & ANDRÉ � OFICINA DE BATE-CHAPAS,
PINTURA E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01585/
961128; identificação de pessoa colectiva n.º 503774707; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394682

JOÃO ACÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00638/
780421; identificação de pessoa colectiva n.º 500752311; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394712

PARAFUSAUTO � REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01907/
010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505368790; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394674

VANDA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 00387/
600224; identificação de pessoa colectiva n.º 500490147; data do
depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

22 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394739

VITORJÚLIONET � INSTALAÇÃO DE REDES
DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01978/
20011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505718162; data
do depósito: 30062004.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas, do ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Rosário Correia Pacheco Lopes. 2009394488
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VILA DO BISPO

FORTALEZA � ESTALEIROS NAVAIS DE SAGRES, L.DA

Sede: Praia da Baleeira, freguesia de Vila de Sagres,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00147/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 503986607;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 06/041108.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

alteração do pacto social quanto ao artigo 4.º,que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas: uma, no valor de dois
mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio João Fernandes Nasci-
mento, uma, no valor nominal de novecentos e noventa e sete euros
e sessenta cêntimos e outra, no valor nominal de mil quinhentos e
dois euros e quarenta cêntimos, ambas pertencentes ao sócio João
Manuel Pedro Nascimento.

8 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em substituição legal, Célia
Maria Gonçalves Rosado. 2006796127

RIOS NEGROS � PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Vale de Boi, freguesia de Budens,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: € 4988

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00058/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502607327;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 04 e inscrição n.º 07; números
e data das apresentações: 02 e 03/041110.

Certifico que, em referência à sociedade, com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Apresentação n.º 02/041110.
Cessão das funções de gerente de Dianne Jayne Ferrari, por renún-

cia, em 18 de Outubro de 2004.
Apresentação n.º 03/041110.
Nomeação de gerente:
Gerente nomeado em 18 de Outubro de 2004 � Domingos de Castro

Cabral Machado.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em substituição legal,
Célia Maria Gonçalves Rosado. 2005361348

HÁ-RA � PORTUGAL, MEIO AMBIENTE E PRODUTOS
DE LIMPEZA KAULERTZ & WIRTH, L.DA

Sede: Vale de Boi, freguesia de Budens,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: € 1995,19

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00133/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 503809136;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 01/041105.

Certifico que, em referência à sociedade, com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Data da aprovação das contas: 19 de Abril de 2004.

18 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em substituição legal,
Célia Maria Gonçalves Rosado. 2004342773

VALE DA RAPOSA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Sede: freguesia de Budens, concelho de Vila do Bispo

Capital social: € 50 000

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00054/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502456477;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 01/041028.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Alteração do pacto social quanto ao artigo 3.º passa a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

Objecto

Compra para revenda de imóveis, aquisição, construção, gestão e
comercialização de empreendimentos imobiliários de natureza resi-
dencial ou turística e das respectivas unidades, prestação de serviços
de hotelaria e restauração.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em substituição legal,
Célia Maria Gonçalves Rosado. 2004342749

SININHO � SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Sítio dos Outeiros, freguesia de Raposeira,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: € 1995,19

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00106/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 503401382;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 04/041026.

Certifico que, em relação à sociedade com a denominação em epí-
grafe, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2001.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em substituição legal,
Célia Maria Gonçalves Rosado. 2004342730

EXTRIMO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Parque da Floresta, freguesia de Budens,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: € 50 000

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00300/040913; inscrição n.º 02; número e data da apresenta-
ção: 02/041021.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Apresentação n.º 02/04110.
Órgãos sociais nomeados para o quadriénio de 2004-2007:
Conselho de administração: administrador único � Mark Mcfadden.
Conselho fiscal: fiscal único � Isabel Paiva, Miguel Gaivão &

Associados, SROC, representada por João Miguel Pinto Galvão; su-
plente � José Luís Guerreiro Nunes.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em substituição legal,
Célia Maria Gonçalves Rosado. 2004342722

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

CONSTRUÇÕES J. LEONARDO & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1088/010207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505328020; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 04/
20040420.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2006724215

LARBRÁS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 11 939/011212; identificação de pessoa colectiva
n.º 505823250.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2006724185

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES BAÍA DE MONTE
GORDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 373/860708; identificação de pessoa colectiva
n.º 501688080; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 05/
20041110.

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

Redenominação do capital e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º, tendo o mesmo ficado com a seguinte redac-

ção:
ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado já em dinheiro é de
€ 29 927,88 e é formado por duas quotas de valores nominais de
€ 4987,98 e € 9975,96, pertencentes ao sócio Manuel António Lo-
pes Duarte e por mais duas quotas de valores nominais de € 4987,98
e € 9975,96, pertencentes ao sócio Joaquim Banha Mendes.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2006724207

INTENDENTE DOS IMÓVEIS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1368/041112; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506808645; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
08/20041112.

Certifico que, entre Ana Maria Félix Ribeiro e Filipa João Félix
Ribeiro, ambas solteiras, maiores, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Intendente dos Imóveis �
Sociedade de Construções, L.da, tem a sua sede na Rua do Ministro
Duarte Pacheco, 19, 3.º, direito, na cidade, freguesia e concelho de
Vila Real de Santo António.

§ Único: A gerência, por simples deliberação, pode deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar e encerrar sucursais, agências, ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercido da actividade de cons-
trução e reparação de edifícios, execução de infraestruturas e lotea-
mentos compra e venda de propriedades, loteamentos e imóveis,
compra para revenda de bens imobiliários.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objectos diferente do mencionado no artigo anterior, nomeadamente
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de € 5000,
dividido em duas quotas, sendo uma de € 3750, da sócia Ana Marta
Félix Ribeiro e outra de € 1250 da sócia Filipa João Félix Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica dispensada de caução, é nomeada
em assembleia geral e exercida por um mínimo de um e máximo de
três gerentes, sócios ou não da sociedade, podendo ser ou não remu-
nerados, conforme ficar deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Os gerentes não podem obrigar a sociedade em fianças, abo-

nações, letras a favor, nem em outros actos semelhantes contrários
ao interesse da sociedade.

4 � A representação da sociedade em juízo e fora dele, activa e
passivamente fica a cargo dos gerentes.

5 � Fica desde já, nomeada gerente a sócia Ana Marta Félix Ri-
beiro.

ARTIGO 5.º

Mediante procuração a sociedade poderá constituir mandatário para
representar em actos ou categoria de actos especificados na procura-
ção.

ARTIGO 6.º

Por deliberação da assembleia geral podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global de € 50 000.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende do con-
sentimento da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o
qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 10.º

A sociedade só se dissolverá nos casos legais e, em caso de morte
ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os
restantes herdeiros representantes do falecido ou interdito.

§ único. Enquanto a quota do sócio falecido ou interdito estiver
indivisa, os seus herdeiros ou representantes deverão escolher um só
de entre todos que os represente na sociedade.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizada a efectuar o levantamento da
totalidade do capital social depositado em nome da sociedade ora
constituída a fim de fazer face às despesas com este contrato, seu
registo e publicações, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que devidamen-
te matriculada.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2006724258

HOTBRÁS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1159/010823; identificação de pessoa colectiva
n.º 505402548.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2002.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2006724193

GUARDA
GOUVEIA

GOUTÉCNICA � CONSTRUÇÃO CIVIL � APLICAÇÃO
E VENDA MATERIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00309/
920528; identificação de pessoa colectiva n.º 502770040;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 01/041029.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, deslocou a sua sede para
Quinta de Quintela, Estrada de São Paio, São Pedro, Gouveia.

Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 2004679760

TRANCOSO

HPTL � SERVIÇOS INTEGRADOS DE GESTÃO, L.DA

Sede: Bairro do Senhor dos Aflitos, freguesia de São Pedro,
concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 00185/
301195; identificação de pessoa colectiva n.º 503539597; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 02/08072004.

Certifico, que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as
contas em 24 de Junho de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004920939

JOSÉ BRITES, L.DA

Sede: Freguesia de Granja, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 00361/
280604; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
28062004.

Certifico que, entre José Brites e Maria Adelina Dias Gaspar Bri-
tes, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Brites, L.da, e tem a sua sede
na freguesia de Granja, concelho de Trancoso.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, em qualquer ponto do país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
venda de materiais de construção e aluguer de equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de dois
mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios, até
ao décuplo do valor do capital social, conforme condições a fixar em
assembleia geral convocada para o efeito.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, será exercida por um gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já designado gerente o sócio José Brites.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender, permutar ou onerar quaisquer bens móveis ou

imóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos.
d) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou

industriais.
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.
f) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras socie-
dades já existentes ou a constituir, ainda que com o objecto diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão total ou parcial de quotas e a sua divisão é livre entre os
sócios. A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
que terá sempre direito de preferência o qual, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade tem o direito de proceder à amortização da res-
pectiva quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Por falecimento ou interdição, no caso de os respectivos her-

deiros ou representantes não assumirem nos termos do contrato, a
posição do falecido ou interdito.

e) Em caso de arrolamento, penhora, arresto, ou inclusão de quota
em massa falida ou insolvente;

f) Se. a quota for cedida sem o consentimento da sociedade.
2 � A quota a amortizar será paga com base no valor encontrado

no último balanço aprovado, deduzido de quaisquer débitos do seu ti-
tular à sociedade.

3 � As condições de pagamento da quota amortizada serão defini-
das em assembleia geral, não podendo, no entanto, as prestações a
que houver lugar exceder o prazo máximo de dois anos a contar da
data da assembleia geral que determinou a amortização.

4 � A amortização considerar-se-á operada com a respectiva de-
liberação e o pagamento ou depósito da primeira prestação efectuado
em instituição bancária, à ordem de quem de direito.

5 � No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá, com os herdeiros ou representante legal, respectivamente;
os herdeiros deverão nomear um de entre si, que a todos represente,
enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 10.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas com aviso de recepção, expedidas para os sócios com, pelo
menos, quinze dias de antecedência, salvo quando a lei exija outras
formalidades ou prazos.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral, poderá
fazer-se representar por outro sócio ou pessoa estranha à sociedade,
mediante simples carta dirigida à sociedade e por ele assinada.

3 � Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância de formalidades prévias de convocação, desde que todos este-
jam presentes e todos manifestem a vontade de que a assembleia se
constitua e delibere sobre determinado assunto.
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E por todos foi ainda dito:
Que, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Socie-

dades Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos
e por ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos
que, em nome da sociedade, sejam celebrados pela gerência a partir da
data da constituição da sociedade e antes de efectuado o seu registo
definitivo, ficando para o efeito conferida à gerência a necessária au-
torização.

Que, o depósito e realização integral do capital social, foi efectu-
ado em 14 de Junho corrente, na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do
Vale do Távora, balcão de Vila Franca das Naves, o que declaram sob
sua exclusiva responsabilidade, ficando a gerência, nos termos em que
a sociedade se obriga, desde já autorizada, após a escritura de consti-
tuição e antes de registada a sociedade, a proceder ao levantamento
do capital social para fazer face a despesas de constituição e oficiali-
zação.

Conferida, está conforme.

23 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004920947

MARCELO PIMENTA, L.DA

Sede: Avenida das Indústrias, Zona Industrial, freguesia de
Santa Maria, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 00362/
26082004; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
26082004.

Certifico que, entre Maria Alexandra Amorim da Nave Pimenta e
Marcelo dos Santos Pimenta, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contra-
to:

1.º

A sociedade adopta a firma Marcelo Pimenta, L.da, tem a sua sede
na Avenida das Indústrias, Zona Industrial de Trancoso, freguesia de
Santa Maria, deste concelho.

2.º

A sociedade tem por objecto, fabricação de molduras e outras obras
em madeira, impressões de painéis publicitários.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros, representado por duas quotas, uma no valor no-
minal de dois mil quinhentos e cinquenta euros, pertencente à sócia
Maria Alexandra e a outra no valor nominal de dois mil quatrocentos
e cinquenta euros do sócio Marcelo.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um ge-
rente, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura de qualquer dos gerentes.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer nas condições de juros e reembolso acordados em assembleia
geral, e a sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do mesmo, repartidas proporcionalmente
por todos os sócios em função das suas quotas.

6.º

A cessão de quotas entre estranhos fica não só dependente do
consentimento da sociedade, como esta terá direito de preferência na
quota alienada, pelo valor acordado ou na sua falta, pelo valor que
resultar do último balanço aprovado, direito esse que se defere aos
sócios não cedentes, nas mesmas condições se a sociedade dele não
usar.

Disposição transitória

Declararam ainda os outorgantes, sob sua inteira responsabilidade,
que a quantia referente ao capital já deu entrada na caixa da socie-

dade, e que autorizam desde já os gerentes, a movimentar essa quantia
para pagamento das despesas correntes da sociedade, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerci-
ais, estabelecendo-se ainda que ficam por conta da sociedade as des-
pesas inerentes à sua constituição e oficialização.

Conferida, está conforme.

23 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004920955

TRANCOSAUTO � TRACTORES E AUTOMÓVEIS
DE TRANCOSO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 226, Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 00068/
060380; identificação de pessoa colectiva n.º 500973474.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004920963

FLOMAQ � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: freguesia de Guilheiro, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 00194/
100796; identificação de pessoa colectiva n.º 503694487.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004920980

DISTRITRANCOSO � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Lugar de São Domingos, freguesia de São Pedro,
concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 00218/
131197; identificação de pessoa colectiva n.º 504018590.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004920998

CA � GESTÃO GLOBAL, L.DA

Sede: Avenida de Calouste Gulbenkian, freguesia
de Santa Maria, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 00165/
071293; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
16112004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as
contas em 3 de Novembro de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004921005
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MARMORARIA TRANCOSENSE, L.DA

Sede: Freguesia de Santa Maria, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 00150/
121192; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 07/
15102004.

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

Reforço com € 1012,02, em dinheiro, no valor de € 506,01, pelo
sócio Hélder dos Santos, € 253,01, pelo sócio José Luís Augusto
Lourenço e € 253, pelo sócio Eliseu Augusto Lourenço, tendo sido
alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de seis mil euros, representado por três quotas, uma no valor nominal
de três mil euros, pertencente ao sócio Hélder, e duas quotas, no valor
nominal de mil e quinhentos euros, cada pertencente a cada um dos
demais sócios.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

23 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004921013

SILVICONTA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua do Dr.º Fernando Vaz, freguesia de Santa Maria,
concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 00100/
110886; identificação de pessoa colectiva n.º 501714766; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 04/15102004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados os artigos 1.º, 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SILVICONTA � Gabinete
Técnico de Contabilidade Unipessoal, L.da, e mantém a sua sede na
Rua do Dr. Fernandes Vaz, freguesia de Santa Maria, concelho de
Trancoso.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa e dois
cêntimos, representado por uma quota de igual valor nominal ,per-
tencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertencem à sócia única:
Maria Fernanda Ribeiro Fonseca, desde já nomeada gerente, com ou
sem remuneração conforme ela decidir e, para obrigar a sociedade é
suficiente a intervenção de um gerente, podendo a sócia única nome-
ar outro ou outros gerentes.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

23 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004921021

ENCANTA � RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS
DE TRANCOSO, L.DA

Sede: Bairro de Santa Luzia, freguesia de Santa Maria, vila e
concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 00230/
241198; identificação de pessoa colectiva n.º 504282476; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 01/9072004.

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

Apresentação n.º 01/19072004.
Facto: alteração parcial do contrato.
Aumento e alteração da denominação do capital para euros.
Artigo alterado: 3.º
Capital: € 5000, após um reforço com € 3004,81, sendo

€ 1869,05, por incorporação de reservas e € 1135,76, em dinheiro.
Sócios e quotas:
1.º Câmara Municipal de Trancoso � € 2500.
2.º ACITAM � Associação Comercial e Industrial dos Concelhos

de Trancoso, Aguiar da Beira e Meda � € 2500.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004921030

SALVADOR, FERREIRA E FILHA, L.DA

Sede: Freguesia de São Pedro, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 00208/
230497; identificação de pessoa colectiva n.º 503870412; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 02/25082004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 4.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Em consequência da concentração de quotas na titulariedade de um
único sócio, transforma a referida sociedade em unipessoal por quo-
tas e altera a firma, que passa a ser a seguinte: José Ferreira dos San-
tos, Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence a um gerente.
A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a assina-

tura de um gerente.

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

Conferida, está conforme.

23 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004921048

ÁGUAS DA TEJA � SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA, S. A.

Sede: Avenida das Comunidades Europeias, Zona Industrial,
Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 00209/
200597; identificação de pessoa colectiva n.º 503887870;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 01/16072004.

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

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 01/16072004.
O representante da sociedade Bernardes Sismeiro & Associados,

SROC, passa a ser José Manuel de Oliveira Vitorino, a partir de Feve-
reiro de 2004.

Conferida, está conforme.

23 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004921056

LEIRIA
ANSIÃO

FIAR � FIANDEIRA DE AVELAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00021/
590520; identificação de pessoa colectiva n.º 500115281;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 18; número e data da apresen-
tação: 01/041109.
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Certifico que cessou funções de administrador da sociedade em
epígrafe, José António Pintassilgo Simões Fareleiro, por renúncia.

Data: 17 de Setembro de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2005208361

MADEISANTOS, CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00836/
041108; identificação de pessoa colectiva n.º P 507113896; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 02/041108.

Certifico que, entre José Mendes dos Santos casado com Maria Alice
Freire Domingues dos Santos, e Adelino Mendes dos Santos casado
com Otília Freire dos Santos, ambos na comunhão de adquiridos e
residentes em Lagoa Parada, Santiago da Guarda, Ansião, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

Contrato social

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A sociedade adopta a denominação de MADEISANTOS,
Carpintaria, L.da, e tem a sua sede no lugar de Lagoa Parada, freguesia
de Santiago da Guarda, concelho de Ansião.

ARTIGO 2.º

A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para outro concelho limí-
trofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste em carpintaria, transformação e
comercialização de madeiras e construção de móveis.

ARTIGO 4.º

Capital social e quotas

O capital social, em dinheiro, é de trinta mil euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais no valor nominal de quinze mil euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios José Mendes dos
Santos e Adelino Mendes dos Santos.

§ único. Cada um dos sócios realizou já cinquenta por cento do
valor da sua quota, devendo os restantes cinquenta por cento ser re-
alizados no prazo de noventa dias a contar de hoje.

ARTIGO 5.º

Gerência e vinculação

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração conforme for deliberado, fica a cargo dos dois sócios,
desde já nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é necessária e
obrigatória a intervenção dos sócios e gerentes.

ARTIGO 6.º

Participação noutras empresas

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

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere ao sócio não cedente.

ARTIGO 8.º

Prestações suplementares e suprimento

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual vinte vezes o capital social, reembolsáveis

quando julgadas indispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere sobre o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, se esta
deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2005208680

BATALHA

HEDOMONTA � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 01147/
041102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/041102.

Certifico que Hélder Domingos Monteiro da Costa, solteiro, mai-
or, constituiu uma sociedade unipessoal por quota que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade a adopta a firma HEDOMONTA � Construções,
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Almanaque, lote B, 1.º, es-
querdo, no Casal da Amieira, freguesia e concelho da Batalha.

3.º

A sociedade tem como objecto: compra e venda de imóveis e re-
venda de adquiridos para esse fim. Construção civil e obras públicas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de cinco mil euros, e corresponde a uma quota de igual valor no-
minal, pertencente ao sócio único.

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferida, está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria
Lopes Ferreira. 2002774552
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BEST COFFEE � VENDA E DISTRIBUIÇÃO
DE MÁQUINAS DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 1107/
040305; identificação de pessoa colectiva n.º 506905772;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: of. 40 e 41/041102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Patrícia Reis da
Silva, cessou as funções de gerente, por renúncia em 28 de Outubro
de 2004, foi nomeado gerente na mesma data Nuno Miguel Silva
Antunes, e alteraram parcialmente o contrato, passando os artigos
4.º, 7.º, n.os 2 e 3, a ter a seguinte redacção.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

7.º

1 � ...............................................................................................
2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e

contratos, com a intervenção de um gerente.
3 � A sócia Ana Gabriela Batista Neto mantém as suas funções de

gerente, ficando desde já nomeado gerente o sócio, Nuno Miguel Sil-
va Antunes de Almeida.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Isilda Maria
Lopes Ferreira. 2002774536

LEIRIA

AMÍLCAR SOUSA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Magalhães Pessoa, 3, Barreiros, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5431/
970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503835951; número
e data da apresentação: D-370/20040623.

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

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Paula Maria Sousa da
Silva Alves. 2005253618

CAVEMOLDES, L.DA

Sede: Estrada Principal, Pocariça, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4915/
951006; identificação de pessoa colectiva n.º 503508470; número
e data da apresentação: D-342/20040622.

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

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Paula Maria Sousa da
Silva Alves. 2005253103

CARLOS A. P. CABELO � CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, lote 1, 1.º, esquerdo, Rego d�Água,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7373/
20010327; identificação de pessoa colectiva n.º 505411997; nú-
mero da apresentação: D-360.

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

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2005253286

BNP (NORTE) � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA CAMIÕES, L.DA

Sede: Rua do Outeiro do Pomar, Casal do Cego, Marrazs, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6644/
991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504153161; número
e data da apresentação: D-346/20040622.

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

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Paula Maria Sousa da
Silva Alves. 2005253138

MONLIZ � PRODUTOS ALIMENTARES
MONDEGO E LIS, S. A.

Sede: Carreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2841/
840918; identificação de pessoa colectiva n.º 500963304; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 16/20040817.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos novos órgãos sociais:

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração: presidente � Michel Lucien Alice M.

B. Delbaere; vogais � Jan Josef Maria Haspeslagh e Bernard Richard
Marie Haspeslagh.

Conselho fiscal: presidente � Manuel Maria de Paula Reis Boto;
vogais � Mário Rui Delgado Subtil e José Pinto Resende; suplente �
António Dias e Associados, SROC, S. A., representada por João Luís
Falua Costa e Silva.

Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves
Francisco. 2007300516

LISBOA
CASCAIS

TECNOLINHA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9521
(Cascais); número e data da apresentação: 2486/25062002.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271130

A. M. FRAZÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6637
(Cascais); número e data da apresentação: 2496/25062002.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271125
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MERCADO DE SANTA CATARINA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 216
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503793396; número
e data da apresentação: 2479/25062002.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271122

VICTOR & LURDES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4974
(Cascais); número e data da apresentação: 2487/25062002.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271119

ANÍBAL MARTINS & GRAÇA CARVALHO, SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 286
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504379518; número
e data da apresentação: 2508/25062002.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271117

BUY O LOGIC � PRODUTOS BIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 709
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505745143; número
e data da apresentação: 2507/25062002.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271114

DISEMP � DISTRIBUIÇÃO E MATERIAIS
PROMOCIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 546
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503268704; número
e data da apresentação: 2472/25062002.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271112

DATIGOC � GABINETE DE ORGANIZAÇÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4410
(Cascais); número e data da apresentação: 2492/25062002.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271106

A. C. MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 486
(Cascais); número e data da apresentação: 2491/25062002.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271105

PROD � COSMÉTICA INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 865
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503480061; núme-
ro e data da apresentação: 1555/06062002.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271103

MILHAS POR HORA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 710
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504466550; número
e data da apresentação: 2473/25062002.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271100

SANTOS, ANTUNES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5716
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502296011; número
e data da apresentação: 2806/27062002.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271393
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LOURENÇO DA SILVA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7895
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502894199; número
e data da apresentação: 3155/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004765119

SALGOM � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 321
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503073300; núme-
ro e data da apresentação: 3585/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004791691

 DLPA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 940
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505871211; número
e data da apresentação: 3327/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004765097

PROJINOVA � PROJECTOS, ESTUDOS
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 695
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503866210; número
e data da apresentação: 2816/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271392

MUNDO MEXICANO (OEIRAS) RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 619
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505019876; número
e data da apresentação: 2817/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271390

MAWASHI (OEIRAS) � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 620
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505019213; núme-
ro e data da apresentação: 2818/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271388

BÁSICA-MENTE � COMÉRCIO A RETALHO
DE MALAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 542
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505341450; número
e data da apresentação: 2819/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271386

INGLÊS CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9359
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503399086; número
e data da apresentação: 2814/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271382

LÍDIA COSTA & ARMANDA SANTOS � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 905
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504751883; número
e data da apresentação: 2815/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271380

A. DUARTE & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 421
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504000365; número
e data da apresentação: 2839/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271378
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FLUCTI � SERVIÇOS DE PLANEAMENTO FINANCEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 217
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504993720; núme-
ro e data da apresentação: 2811/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271375

PAULO & ADÉLIA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 331
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505493420; número
e data da apresentação: 2812/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271370

FLORESTA DA LOBA-CAFÉ, PASTELARIA SNACK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4080
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501125833; número
e data da apresentação: 3324/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271366

CENTROVOLT � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 475
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504949659; número
e data da apresentação: 3345/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271464

AGRI-CONSTROI � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 276
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502035366; número
e data da apresentação: 3154/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004765100

ATRACENTRO � SOCIEDADE DE ATRACÇÕES
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8733
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501829938; núme-
ro e data da apresentação: 2569/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004840056

QUALIPINTURA � PINTURA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9475
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503972061; núme-
ro e data da apresentação: 2572/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004840064

ANA BUGARIM � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5395
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502562609; núme-
ro e data da apresentação: 2579/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004840129

CENTRODIVERTE � SOCIEDADE DE ATRACÇÕES
E DIVERTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6321
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502011912; núme-
ro e data da apresentação: 2578/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004840110

COMOCRUL � CERVEJARIA SNACK-BAR
E MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7770
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502845112; número
e data da apresentação: 2577/26062002

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004840099
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DERMOCLÍNICA � CLÍNICA DE DERMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8984
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503746630; núme-
ro e data da apresentação: 2576/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004840080

FLORISTA O JARDINZINHO EM FLOR DE ALGUEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 047
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504788779; número
e data da apresentação: 2582/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004840153

TRANSPORTES RUI ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 510
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504025090; número
e data da apresentação: 2581/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004840145

BUGARIM MOURA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8005
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503497452; núme-
ro e data da apresentação: 2580/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004840137

PASTELARIA RIBEIRO DE PACHECO E COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 883
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500212597; núme-
ro e data da apresentação: 2587/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004840188

MERCEARIA, CHARCUTARIA ACTIVIDADES
HOTELEIRAS A PROGRESSO DA PAREDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 792
Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500191050; número
e data da apresentação: 2586/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004840170

TERRAS DE MURCHES � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 178
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504308610; núme-
ro e data da apresentação: 2130/21062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004801891

TERRAS DE MURCHES � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 178
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504308610; núme-
ro e data da apresentação: 2130/21062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004801905

CÊGÊ � CONSULTORES PARA ESTUDOS
DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8712
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501155651; número
e data da apresentação: 3103/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004840498

A. J. DINIS � CARPINTARIA MECÂNICA E FABRICO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4325
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501755586; número
e data da apresentação: 3346/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271461

FAP � SERRALHARIA DE FERRO E ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9441
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503360457; número
e data da apresentação: 3347/28062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271459

SOARES & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1567
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500252076; número
e data da apresentação: 3338/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271457

TONUEL � MONTAGEM DE CARPINTARIA
E CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 031
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505794837; número
e data da apresentação: 3339/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271454

COMBI � CENTRO COMERCIAL DE BICESSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1803
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500963199; núme-
ro e data da apresentação: 3333/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271451

AUTO-ESPLANADA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6164
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502776366; núme-
ro e data da apresentação: 3334/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271449

LUSOQUITÂNIA � ACTIVIDADES HÍPICAS
E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9132
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503797073; núme-
ro e data da apresentação: 3335/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271446

JOAQUIM PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 571
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500825793; número
e data da apresentação: 3336/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271443

ALONBER � CONSULTA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9085
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503783862; núme-
ro e data da apresentação: 3337/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271441

GARAGEM LUSO-BRASILEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 272
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504028057; número
e data da apresentação: 3319/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271439

SICAP � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE CONSTRUÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5296
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501758054; número
e data da apresentação: 3320/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271436

MARANTES LOPES � CONSTRUÇÃO LOGÍSTICA
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 755
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503865583; número
e data da apresentação: 3321/28062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271434

ANTÓNIO & GUIOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7049
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502258780; número
e data da apresentação: 3316/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271432

LAVANDARIAS BAETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2292
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500807132; número
e data da apresentação: 3317/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271430

LUZ & VALE FROES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 621
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501497935; número
e data da apresentação: 2478/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271463

JOSÉ & AUGUSTO � EMPREITEIROS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4344
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501125344; número
e data da apresentação: 3318/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271427

HAVERCONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6081
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502142294; número
e data da apresentação: 3315/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271422

HIDROISOLA � ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6824
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502659939; número
e data da apresentação: 3348/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271419

CASCAIS COLOR PINTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 643
(Cascais); número e data da apresentação: 3349/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271418

BAESSA & PEREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 928
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505409488; número
e data da apresentação: 3312/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271416

CASTINTA, SOCIEDADE COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES DE TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3677
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501466126; número
e data da apresentação: 2806-A/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271413

ACESSÍVEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 868
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504218620; número
e data da apresentação: 3311/28062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271410

BAETA & CLARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 519
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505742322; número
e data da apresentação: 2810/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271408

RICARDO DUARTE, REPARAÇÕES EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 293
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505589966; número
e data da apresentação: 2482/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271469

MIGUEL CALHEIROS � EMPRESA DE CONFECÇÕES
E IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 836
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503215767; núme-
ro e data da apresentação: 2460/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271470

GILOB � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9202
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503938149; núme-
ro e data da apresentação: 2481/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271468

SERCO � CONTABILIDADE E TRADUÇÕES
MULTILINGUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3938
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501609385; número
e data da apresentação: 2477/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271460

AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6900
(Oeiras); número e data da apresentação: 2494/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271456

COPISPORT � FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6731
(Oeiras); número e data da apresentação: 2463/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271453

COPISATÉLITE � FOTOCÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 799
(Oeiras); número e data da apresentação: 2464/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271450

PRIMUS NUNTIS SERVICES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 238
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505430541; número
e data da apresentação: 2471/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271448

FLOR DO LARGO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8874
(Cascais); número e data da apresentação: 2467/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271445
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RICARDO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1887
(Cascais); número e data da apresentação: 2466/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271442

MATOS & FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2793
(Cascais); número e data da apresentação: 2465/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271438

SILVEIRA & RODRIGUES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 182
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503421553; número
e data da apresentação: 2498/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271435

SOCRISCONTA � CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 217
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503638339; número
e data da apresentação: 2457/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271433

BRITO & BRITO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 185
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504010174; número
e data da apresentação: 2458/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271429

PCDA � PAULO CARDOSO DOCUMENTAÇÃO
AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 606
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505671557; número
e data da apresentação: 2459/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271425

ATLANTIC PARTS � DISTRIBUIÇÃO
DE PEÇAS AUTO, S A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 183
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504168665; número
e data da apresentação: 2468/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271423

BOM FIM MÁRMORES DE ALGÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2489
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500323836; número
e data da apresentação: 2470/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271420

FERRAGENS DE OEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 254
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500113181; número
e data da apresentação: 2469/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271417

STARFLEX � ARTIGOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 704
(Cascais); número e data da apresentação: 2453/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271414

EUROINSTAL � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7996
(Sintra); número e data da apresentação: 2454/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271412
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FERREIRA DE LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3961
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501964037; núme-
ro e data da apresentação: 2506/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271409

AUTO PODIUM � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9072
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503306525; número
e data da apresentação: 3342/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271406

SÍLVIA DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 831
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505243792; número
e data da apresentação: 3343/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271403

MILHANO & MILHANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2070
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500193460; número
e data da apresentação: 3323/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271363

OPTICROMA � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 043
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501893300; número
e data da apresentação: 2801/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271354

PLÁSTICOS PELICANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7395
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500219591; número
e data da apresentação: 2802/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271351

AMEIXA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 955
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503923435; número
e data da apresentação: 2803/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271347

ÓPTICA CENTRAL DE CARNAXIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7540
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502770414; número
e data da apresentação: 2804/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271345

BDS � BAIÃO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6117
(Cascais); número e data da apresentação: 3325/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271340

HELENA FILIPE � SERVIÇOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 045
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505145260; número
e data da apresentação: 2798/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271337

ENGEAL � CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 752
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503647977; número
e data da apresentação: 2799/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271333
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LISCANDEIAS � GABINETE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 691
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504069560; número
e data da apresentação: 2800/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271331

JOÃO CARLOS DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3895
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501568298; número
e data da apresentação: 3310/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271328

URBICOVE � SOCIEDADE CONSTRUTORA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 908
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500293899; núme-
ro e data da apresentação: 3309/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271303

GMC � PERFUMES E NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 152
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504168487; número
e data da apresentação: 3308/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271301

EXIMAR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7819
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502929596; número
e data da apresentação: 2558/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271098

LUDOMAR � TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO
DE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9294
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503321249; número
e data da apresentação: 2559/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271096

M. EULÁLIA � COMÉRCIO DE LEITÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 762
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505403510; número
e data da apresentação: 2557/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271091

GESTI CONSTRÓI � GESTÃO, PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7013
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502564229; número
e data da apresentação: 2590/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271088

ESPAÇO BRASIL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 299
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504134701; número
e data da apresentação: 2591/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271086

SCOTTURB � TRANSPORTES URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 007
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 511069553; núme-
ro e data da apresentação: 2592/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271084

ESTABELECIMENTO DE ENSINO SENHORA DO MONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2235
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501194401; núme-
ro e data da apresentação: 3580/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271216
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GONÇALO BELLO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 147
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505104369; núme-
ro e data da apresentação: 3583/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271207

MINIMERCADO � O POMAR DE LINDA-A-VELHA,
CHARCUTARIA MERCEARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5315
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501754709; número
e data da apresentação: 3064/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271205

VITROCIL � ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 237
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502030640; número
e data da apresentação: 3151/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271202

JAOP � SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3659
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501478930; número
e data da apresentação: 3150/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271200

MAHESH SURYAKANT PRABHUDAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 121
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504290606; núme-
ros e data das apresentações: 3148 e 3149/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271195

TEAMVIEW � SERVIÇOS DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 278
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505028360; número
e data da apresentação: 3147/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271188

SOTIJOLO � CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 155
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504500414; número
e data da apresentação: 3144/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271187

SODILUZ � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 161
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504716921; número
e data da apresentação: 3136/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271179

DITO E FEITO � AFAGAMENTOS
E ENVERNIZAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 073
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505341980; número
e data da apresentação: 3143/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271173

ROCHAREL � ROCHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5118
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500510482; núme-
ro e data da apresentação: 3142/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271170

MOLDURALVES, FABRICO E COMÉRCIO DE MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 417
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505601451; núme-
ro e data da apresentação: 3141/27062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271167

CIL � CENTRO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4884
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500809690; número
e data da apresentação: 3140/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271162

IRRACIONAL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 130
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504885030; núme-
ro e data da apresentação: 3139/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271160

C. O. I. � CLÍNICA ONDONTOLÓGICA INTEGRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 826
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503662399; número
e data da apresentação: 3138/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271157

LUÍS, MENEZES & MENEZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7768
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502845120; número
e data da apresentação: 3125/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271148

ALVES & DINIS, CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 014
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503948349; núme-
ro e data da apresentação: 3124/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271146

SARMENTO & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2684
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500408033; número
e data da apresentação: 3123/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271144

DECOESTRADO � ESTUDOS E PROJECTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 465
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504179624; núme-
ro e data da apresentação: 3077/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271142

LOPES & FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 577
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500558035; núme-
ro e data da apresentação: 3078/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271139

REAL ESTATE COTTAGE � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 880
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504292056; núme-
ro e data da apresentação: 3079/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271136

PROPARSAL � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 092
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504768689; núme-
ro e data da apresentação: 3080/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271134

SOMISEGUE � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 628
(Cascais); número e data da apresentação: 3350/28062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271164

NEVES & LOUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7366
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502814080; número
e data da apresentação: 2597/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271391

JOSÉ GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3220
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501339531; número
e data da apresentação: 2607/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271389

RAMISCO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7370
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502814250; número
e data da apresentação: 2606/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271387

QUATREFE � QUALIDADE EM TRATAMENTO
DE EFLUENTES E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5416
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502285923; núme-
ro e data da apresentação: 2599/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271385

MONSERURBE � COMPRA E VENDA
E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 227
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504973010; núme-
ro e data da apresentação: 2600/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271383

AUTO TÁXIS A CENTRAL DA PENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1048
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500319294; número
e data da apresentação: 2601/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271381

AMÍLCAR GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 139
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500728640; núme-
ro e data da apresentação: 2656/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271379

EDIALGAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6120
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501517472; núme-
ro e data da apresentação: 2654/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271377

CORREIA & VIEGAS � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7033
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503052744; núme-
ro e data da apresentação: 2653/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271376

SOLUÇÃO ORAL, CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 150
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504858700; núme-
ro e data da apresentação: 2652/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271374
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VALENS, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9071
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504415034; núme-
ro e data da apresentação: 2651/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271372

CARLOS TELES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 075
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505110423; número
e data da apresentação: 2658/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271369

CONTAS NA LINHA � GABINETE DE CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 140
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504842714; núme-
ro e data da apresentação: 2648/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271367

VIDETRA, VIDREIRA DE SINTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 564
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500298068; número
e data da apresentação: 2657/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271364

MASERC � MÁRMORES SÉRGIO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2706
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501104798; número
e data da apresentação: 2567/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271362

IMPOCORTE � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE FERRAMENTAS DIAMANTADAS DE CORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9108
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503266515; número
e data da apresentação: 2566/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271359

PEDRO RAMOS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 813
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505432366; número
e data da apresentação: 2565/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271357

GRAMARPOL � TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 917
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504672274; número
e data da apresentação: 2564/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271355

AMÉRICO FELICIANO LUÍS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 792
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505395681; número
e data da apresentação: 2562/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271352

MÁRMORES VICENTE & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5736
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502300604; número
e data da apresentação: 2561/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271349
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S. L. GRANITOS � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 101
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505499665; número
e data da apresentação: 2571/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271346

MIGUEL & GAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3440
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501393935; número
e data da apresentação: 2570/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271344

CAFÉ ELITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 719
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500551111; número
e data da apresentação: 2568/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271341

IMOPRAIA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6903
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502689765; número
e data da apresentação: 2616/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271339

PONTE DO RODÍZIO � IMÓVEIS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6791
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502653639; número
e data da apresentação: 2615/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271336

KEMPER CONSULTORES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7698
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503317802; núme-
ro e data da apresentação: 3332/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271161

FILKEM II INDÚSTRIA DE FILAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 379
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504507288; número
e data da apresentação: 3331/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271158

FILKEMP INDÚSTRIA DE FILAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 378
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502414243; número
e data da apresentação: 3330/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271156

J. DIOGO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5091
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501636960; número
e data da apresentação: 3329/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271155

MATOS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1092
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500884765; número
e data da apresentação: 3328/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271153

AUTO PEREIRA & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 517
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503602329; número
e data da apresentação: 3566/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271151
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JOAQUIM VICENTE GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 884
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505444631; número
e data da apresentação: 2573/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271462

MARPAJU � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6326
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502521830; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271466

BAR ALVARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5509
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501844864; número
e data da apresentação: 2630/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271458

LILLY FARMA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9829
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500165602; número
e data da apresentação: 2629/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271455

ANTÓNIO LIMÃO OLIVEIRA � CUIDADOS MÉDICOS
DE OFTALMOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6584
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502921692; núme-
ro e data da apresentação: 2626/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271452

ANTÓNIO LIMÃO OLIVEIRA � CIRURGIA REFRACTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 836
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505175240; núme-
ro e data da apresentação: 2625/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271447

JORGE SEQUEIRA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 276
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505381940; número
e data da apresentação: 2623/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271444

DECARINO � AUTO PEÇAS DE ALGÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4556
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501366512; número
e data da apresentação: 2634/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271440

FERNANDO & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3137
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501172289; número
e data da apresentação: 2633/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271437

D. S. GOMES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 925
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504653679; número
e data da apresentação: 2632/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271431

SAMARINO � ALUGUER E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8842
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501731865; número
e data da apresentação: 2631/26062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271428

VISCORGUE � APOIO E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5677
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502633301; núme-
ro e data da apresentação: 2650/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271424

LOPES & SEABRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 014
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504296515; número
e data da apresentação: 2637/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271421

POWER PLAY � REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS
AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 677
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504586211; núme-
ro e data da apresentação: 2636/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271415

CASA DE REPOUSO BOM PASTOR
DO ALGUEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 960
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503903027; número
e data da apresentação: 2560/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271411

AINSA � CONSULTORIA E GESTÃO
DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 407
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504693638; número
e data da apresentação: 2574/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271407

GEIRINHAS, ELECTRODOMÉSTICOS � REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 990
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505521440; número
e data da apresentação: 2555/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271404

IRMÃOS FARINHA � VENDA E REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 440
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505249910; número
e data da apresentação: 2556/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271402

GISALM � CONSTRUÇÕES DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2913
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501178023; número
e data da apresentação: 2552/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271401

CONSTRUÇÕES JOAQUIM ALVES SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 876
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504675184; número
e data da apresentação: 2553/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271400

MARONDA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9667
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503575267; número
e data da apresentação: 2551/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271399
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SEBASTIÃO DA SILVA FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3357
(Sintra); número e data da apresentação: 2642/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271398

CÂNDIDA BRAZ DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5901
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502704039; núme-
ro e data da apresentação: 2662/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271397

QUASTRO � CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 210
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502479035; núme-
ro e data da apresentação: 2613/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271396

CAETANO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4613
(Oeiras); número e data da apresentação: 2483/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271395

DURAPRÓTESE � LABORATÓRIO DE PRÓTESES
DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 337
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505264528; número
e data da apresentação: 3076/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271198

ESTEVES, MARQUES & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 411
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504075870; número
e data da apresentação: 2588/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271373

MARQUES ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1446
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500185425; número
e data da apresentação: 2589/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271371

RITA SILVA � CONTABILIDADE, GESTÃO
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 545
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505203448; número
e data da apresentação: 2583/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271368

RUSTIQUINTAS � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 054
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504386417; número
e data da apresentação: 2638/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271361

TOCA FITAS � REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS
AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9950
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503207659; núme-
ro e data da apresentação: 2635/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271360

LEOCÁDIO & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2361
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501243240; núme-
ro e data da apresentação: 2639/26062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271356

CENTRO DE ESTÉTICA & GINÁSIO KRISTY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2939
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502433566; núme-
ro e data da apresentação: 2640/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271353

TOMÉ & TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 411
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500559511; número
e data da apresentação: 2641/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271350

SALMA � VESTES E BIJUTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1580
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500238774; número
e data da apresentação: 2643/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271348

CONTABINFOR � CONTABILIDADE FISCAL
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 309
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503781479; número
e data da apresentação: 2644/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271343

AGLA � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3894
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501061576; número
e data da apresentação: 2645/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271342

CONTAS NA LINHA � GABINETE DE CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 140
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504842714; núme-
ro e data da apresentação: 2646/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271338

JARDIM INFANTIL VILA BICUDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 842
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504667114; núme-
ro e data da apresentação: 2647/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271335

VERDES PIRÂMIDES, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 260
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504923749; núme-
ro e data da apresentação: 2649/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271334

ÁGUA NA BOCA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3060
(Cascais); número e data da apresentação: 2485/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271332

J. RIBEIRO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3453
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501398619; número
e data da apresentação: 2609/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271329
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TALHO DO MÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6172
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502471981; número
e data da apresentação: 2610/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271327

PALBERT � MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 191
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502765712; número
e data da apresentação: 2611/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271325

RAMPA � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6225
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502479590; número
e data da apresentação: 2612/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271323

XICAN � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4894
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501065300; número
e data da apresentação: 2614/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271320

DOMINGOS E. S. LOURO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 076
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505373157; número
e data da apresentação: 2602/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271317

INVENTURA � TURISMO ACTIVO E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 633
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504279980; número
e data da apresentação: 2603/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271314

ESOCEC � SOCIEDADE DE CONSULTORIA,
ENGINEERING E COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4346
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501778233; número
e data da apresentação: 2598/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271311

H2N � CONSULTORIA DE ANIMAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 304
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505242150; número
e data da apresentação: 3075/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271196

PAGEINFOR � CONSUMÍVEIS E PRODUTOS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9654
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503917435; núme-
ro e data da apresentação: 3086/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271193

CONTAUDOC � SOCIEDADE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6768
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502964235; núme-
ro e data da apresentação: 3081/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271191

EDUARDO CASTRO E TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3383
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501709282; núme-
ro e data da apresentação: 3082/27062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271190

TECNENSINO � FORMAÇÃO
TÉCNICO-PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7233
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503101117; núme-
ro e data da apresentação: 3083/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271189

MARIA ODETE & FILHOS � ACTIVIDADES
ESCOLARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 177
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504810456; núme-
ro e data da apresentação: 3084/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271186

IDALINA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1777
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500848491; núme-
ro e data da apresentação: 3085/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271184

LAVANDARIA AS MARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9598
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503899143; núme-
ro e data da apresentação: 3087/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271183

HANDCRAFT � SHOP.COM COMÉRCIO
DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 800
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504897705; núme-
ro e data da apresentação: 3088/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271182

URBITÉCNICA � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4996
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501925538; núme-
ro e data da apresentação: 3089/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271180

COTTAGE II � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 084
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504344072; número
e data da apresentação: 3090/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271177

CAMBAS & LEMOS � SOCIEDADE
DE EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 973
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505406470; número
e data da apresentação: 3156/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271176

MARIANO CABEÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 226
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503955388; número
e data da apresentação: 3161/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271174

MAXITINTAS � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7655
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502884878; número
e data da apresentação: 3160/27062002.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 30 � 11 de Fevereiro de 20053046-(64)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271172

TAVARES E CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9298
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503882798; núme-
ro e data da apresentação: 3066/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271169

RAMOCLAU � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 893
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505758938; núme-
ro e data da apresentação: 3067/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271168

ROTA E CLIPE � COMÉRCIO DE ARTIGOS E MATERIAL
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 466
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504519212; número
e data da apresentação: 3157/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271166

AUTO TÁXI DE ANASTÁCIO E FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 959
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504575341; número
e data da apresentação: 3158/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271165

L. M. FÉLIX � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 728
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504290797; número
e data da apresentação: 3159/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271163

TECNOTROPIA � TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9281
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503883468; número
e data da apresentação: 3107/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271159

CLIMAX PORTUGUESA � EQUIPAMENTOS
E MOBILIÁRIO DE CONFORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1412
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500064970; número
e data da apresentação: 2962/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271154

SQEDIO � DESING INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8072
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503362662; número
e data da apresentação: 3108/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271152

NOTECON NOVAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6888
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502996170; núme-
ro e data da apresentação: 3584/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271149

SANIBANHO � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6990
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503031542; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 50/041020.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 6.º:

1.º

A sociedade adopta a firma SANIBANHO � Comércio de Materi-
ais de Construção, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco
Sá Carneiro, 83, A e B, em Sassoeiros, freguesia de Carcavelos, con-
celho de Cascais.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de vinte e quatro mil novecen-
tos e trinta e nove euros e oitenta e nove cêntimos e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma de oito mil setecentos e vinte e
oito euros e noventa e seis cêntimos do sócio Licínio Marques Carni-
ceiro; uma de seis mil duzentos e trinta e quatro euros e noventa e
sete cêntimos da sócia Maria Isabel de Oliveira Rios Carniceiro; uma
de quatro mil novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito
cêntimos do sócio João Nuno Rios Carniceiro; uma de quatro mil no-
vecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos do sócio
Rui Pedro Rios Carniceiro.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete aos gerentes, eleitos em assem-
bleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.

§ único. A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do gerente Licínio Marques Carniceiro, o qual,

por si só e sem precedência de deliberação social, poderá ainda com-
prar, vender, permutar, hipotecar ou, de qualquer modo, alienar, one-
rar ou arrendar quaisquer bens imóveis ou estabelecimentos comer-
ciais;

b) Pela assinatura conjunta de dois outros gerentes;
c) Pela assinatura de um ou mais procuradores da sociedade, no

âmbito dos respectivos mandatos.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo desta no pra-

zo de três meses.

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

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2006684205

ANGELINA FERREIRA DOS SANTOS ANTUNES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 726
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 507084357; número
e data da apresentação: 20/040922.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Angelina
Ferreira dos Santos Antunes, casada com Henrique de Jesus Gomes
Antunes, na comunhão geral, Rua de João XXIII, 19, 1.º, esquerdo,
Rio de Mouro, Sintra � € 5000, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Angelina Ferreira dos Santos
Antunes, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social na Rua dos Lírios, 23,
loja direita, 2725 Mem-Martins, freguesia de Algueirão-Mem-Martins,
concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de salão de cabe-
leireiro.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, Angelina Ferreira dos Santos Antunes, desde já nomeada ge-
rente, sem direito a remuneração.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-

mentares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho.
2004763540

BLUEWORLD SOLUTIONS � CONSULTADORIA
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21 770/
041006 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 507010396;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 31/041006.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe pelos sócios
Maria José dos Santos Serra e Teresa Sofia Araújo Esteves, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade usa a firma Blueworld Solutions � Consultadoria
Informática, L.da

2.º

A sede social é na Avenida do Dr. Fernando Ricardo Ribeiro Lei-
tão, 19, 1.º, A, na freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

3.º

A deslocação da sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e a criação de estabelecimentos, sucursais ou ou-
tras formas de representação social poderão ser efectuadas pela ge-
rência, sem deliberação prévia dos sócios.

4.º

O objecto social consiste na intermediação entre empresas ou
empresários e fornecedores de bens e serviços em consultadoria em
equipamento informático; consultadoria e programação informática;
processamento de dados, actualização de bancos de dados; manuten-
ção e reparação de máquinas de escritório, de contabilidade e material
informático; outras actividades conexas à informática; actividade de
contabilidade, auditoria e consultoria fiscal; estudos de mercado e
sondagens de opinião; actividade de consultoria para os negócios e a
gestão; actividade de engenharia e técnicas afins; actividade de ensai-
os e análises técnicas; agência de publicidade; gestão de suportes pu-
blicitários; selecção e colocação de pessoal; actividade de investiga-
ção e de segurança; actividade de limpeza industrial; actividades
fotográficas; actividade de embalagem; actividade de secretariado, tra-
dução e endereçagem; organização de feiras e exposições; outras ac-
tividades de serviços prestados principalmente às empresas; forneci-
mento de refeições ao domicílio (catering); instalações eléctricas; obras
de isolamento; instalação de canalizações e de climatização; estuca-
gem; montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia; revesti-
mento de pavimentos e de paredes; pinturas e colocação de vidros;
comércio a retalho de electrodomésticos, aparelhos de rádio, televi-
são e vídeo; comércio a retalho de máquinas e outro material para
escritório

5.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e é representado por duas quotas, cada uma com o valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, tituladas uma por cada uma
das sócias Maria José dos Santos Serra e Teresa Sofia Araújo Esteves.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até ao
montante global igual ao capital social.

7.º

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

8.º

Os gerentes, sócios ou não, serão designados em assembleia geral,
que lhes atribuirá ou não remuneração, a qual poderá consistir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

9.º

A sociedade fica validamente obrigada pela intervenção de um ge-
rente.
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10.º

A sociedade poderá participar, e adquirir participações, noutras socie-
dades, com objecto similar ou diferente do seu e mesmo que reguladas
por leis especiais, bem como, em agrupamentos complementares de
empresas.

11.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que seja arrolada, ar-
restada, penhorada, incluída em massa falida ou transmitida a não só-
cios, por acto entre vivos, sem o consentimento da sociedade.

12.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação da assembleia geral.

Mais declararam:
1)  Que fica desde já designada gerente a sócia Maria José dos San-

tos Serra.
2) Que a gerência fica desde já autorizada a fazer levantamentos

do capital social depositado para ocorrer às despesas de constituição
e instalação da sociedade, e, bem assim, a iniciar a actividade social e
a celebrar quaisquer negócios jurídicos antes do registo comercial, de-
signadamente os que importem aquisição, aluguer ou locação de bens
móveis e imóveis necessários à prossecução do seu objecto, e a con-
tratar o fornecimento de bens e serviços.

3) E, sob sua inteira responsabilidade, que o capital social foi de-
positado no Banco Comercial Português, S. A., agência de Alenquer.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004731800

MARISA PAES DE VASCONCELOS
DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3538
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501764992; núme-
ro e data da apresentação: 3130/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271150

FR � CONSULTORES DE ENGENHARIA
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7483
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502742577; número
e data da apresentação: 3129/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271147

OMNICONTA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8686
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503156213; número
e data da apresentação: 3128/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271145

FERNANDES & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4273
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501234519; número
e data da apresentação: 3127/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271143

ANÍBAL DA SILVA MENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4338
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501276777; núme-
ro e data da apresentação: 3126/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271141

PIRES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1371
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500397422; número
e data da apresentação: 3104/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271299

ALIFT � ALUGUER E VENDA DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9920
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504154044; núme-
ro e data da apresentação: 3102/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271297

A PAPOILA SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7654
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502808255; número
e data da apresentação: 2847/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271292

ORGANYESPAÇO PROJECTOS E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 379
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505499096; número
e data da apresentação: 2835/27062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271289

VESAUTO � AUTOMÓVEIS E REPARAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3196
(Sintra); número e data da apresentação: 2836/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271286

BIKOMED � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 799
(Oeiras); número e data da apresentação: 2837/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271284

MODELEVA � MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 510
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504385488; número
e data da apresentação: 2838/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271282

19-A � CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 832
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505853337; número
e data da apresentação: 2832/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271279

ANTÓNIO RODRIGUES HORTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4406
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502144262; núme-
ro e data da apresentação: 2833/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271277

IDEALTECTO � INDÚSTRIA DE DIVISÓRIAS
E TECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 141
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503096571; número
e data da apresentação: 2834/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271275

TAGUSPOR � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PORTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9561
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503374717; número
e data da apresentação: 2829/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271273

GESTOS DA CONSTRUÇÃO � PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 761
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505298236; número
e data da apresentação: 2830/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271271

NAMORADO & LUZ � GABINETE DE CONTABILIDADE
E DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 248
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504749200; número
e data da apresentação: 2831/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271269

SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PINHAL DE CIMA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 559
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504180967; núme-
ro e data da apresentação: 2823/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271266
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AUTOGI � COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS,
PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 928
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504365460; número
e data da apresentação: 2824/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271265

ANTÓNIO FONSECA � COFRAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 224
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505521172; número
e data da apresentação: 2825/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271263

MECANEMBAL � ASSISTÊNCIA A EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9888
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503465160; número
e data da apresentação: 2827/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271261

MARIA ASSUNÇÃO S. QUINTAS � HOTELARIA
E COMÉRCIO DE UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9484
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503360279; número
e data da apresentação: 2828/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271256

SISLECTRON � ELECTRÓNICA DE POTÊNCIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 103
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503520500; número
e data da apresentação: 2807/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271253

SALGEED, ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 445
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504525425; número
e data da apresentação: 2808/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271251

PUBLIFIX � AFIXAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 276
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503972304; número
e data da apresentação: 2821/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271243

J. JARDIM & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 289
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504384597; número
e data da apresentação: 2822/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271240

METALGERAME � METALURGIA GERAL
E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 809
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500903719; núme-
ro e data da apresentação: 2805/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271239

SARAIVAUTO � COMÉRCIO PEÇAS AUTO
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6826
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502492856; número
e data da apresentação: 2844/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271326
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QUASETUDO � RETROSARIA, UTILIDADES,
OURIVESARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 345
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505459841; núme-
ro e data da apresentação: 3095/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271324

ANÍBAL SANTOS & CRISTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3861
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501894489; núme-
ro e data da apresentação: 3068/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271322

MIRACEDE � CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 551
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504148826; número
e data da apresentação: 3069/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271321

JUNQUEIRA & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7322
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502679093; número
e data da apresentação: 2841/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271319

AUTO TÁXI MÁRIO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 788
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504630075; número
e data da apresentação: 2840/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271318

ROTA 2 � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E SERVIÇOS
COMPLETOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9171
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502364378; número
e data da apresentação: 3091/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271316

NOVO CONSELHO � COMUNICAÇÃO
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 247
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503715816; número
e data da apresentação: 3092/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271315

AUTO TÁXI BRIGELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 422
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504389815; número
e data da apresentação: 2845/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271313

ELISABEL CABELEIREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5364
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501770933; número
e data da apresentação: 3094/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271312

IMOCORDEIRO � GESTÃO PATRIMONIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 230
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504137751; núme-
ro e data da apresentação: 3093/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271310
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PASTELARIA PITA & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 330
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505430312; núme-
ro e data da apresentação: 3074/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271309

SOFTSTAN � SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 386
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504920871; número
e data da apresentação: 3073/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271308

SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS � EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 069
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503962210; número
e data da apresentação: 3072/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271307

ORBISTRADA � SOCIEDADE
DE TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9274
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503883697; núme-
ro e data da apresentação: 3071/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271306

C & F � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 589
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504179659; núme-
ro e data da apresentação: 3070/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271305

KORANGI � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 486
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505322307; número
e data da apresentação: 3100/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271304

ARGÁSCLIM � INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
E REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 007
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505249120; número
e data da apresentação: 3099/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271302

CENTRO DE FISIOTERAPIA DR. RASGADO
RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3597
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500887373; número
e data da apresentação: 3098/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271300

S. D. I. PUBLICIDADE SOLUÇÕES DE IMAGEM
E PUBLICIDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 830
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505736004; número
e data da apresentação: 3097/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271298

TARES RESTAURANTE E SNAK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9349
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503868230; núme-
ro e data da apresentação: 3096/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271296
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TELEFRIO CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3427
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501752030; núme-
ro e data da apresentação: 3101/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271294

JOSÉ LUÍS CANHOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 059
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504819410; número
e data da apresentação: 2848/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271291

COSTA & ASSOCIADOS � TECTOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 286
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504188500; número
e data da apresentação: 3106/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271288

GOMES ALMEIDA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2609
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500992410; número
e data da apresentação: 3105/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271285

COPY SHOP � CÓPIAS, ARTES GRÁFICAS
E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 803
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504607987; número
e data da apresentação: 3135/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271140

VAMOS VER � MÓVEIS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 406
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503741094; número
e data da apresentação: 3120/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271138

MELO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6352
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502261293; número
e data da apresentação: 3122/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271135

REDONDO, SOARES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 643
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500228710; número
e data da apresentação: 3121/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271137

SOTERDIN � SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5325
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502543469; núme-
ro e data da apresentação: 3131/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271133

GONÇALVES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 653
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503848310; número
e data da apresentação: 3132/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271132

ARTESPAÇO 693, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5914
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502701587; núme-
ro e data da apresentação: 3133/27062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271131

FRANCOGESTE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 081
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503965308; número
e data da apresentação: 3134/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271129

SERRALHARIA ALUTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3024
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500674663; número
e data da apresentação: 3118/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271126

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DOS ANJOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 020
(Oeiras); número e data da apresentação: 3116/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271123

GLOARTE � ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8668
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503158135; número
e data da apresentação: 3576/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271121

ELEVABRANTES � ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9275
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503298816; número
e data da apresentação: 3577/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271118

ACTIVIDADES HOTELEIRAS SOL DA ALAPRAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 806
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500008027; núme-
ro e data da apresentação: 3579/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271115

AUTO TRANSPORTES PROGRESSO
DE ALMOÇAGEME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1032
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500853436; número
e data da apresentação: 2593/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271082

QU�ABOCAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 363
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505560810; número
e data da apresentação: 2594/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271080

ESQUADRIA � TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS
DO MUCIFAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1224
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500099693; número
e data da apresentação: 2595/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271078

REPLAINA � INDÚSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3106
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501263438; número
e data da apresentação: 2596/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271076
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ZING E FACTORY, SERVIÇOS MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 645
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505083949; número
e data da apresentação: 2585/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271074

LISBOA � 1.A SECÇÃO

A. MARTINS FERREIRA, CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1579/810917; identificação de pessoa colectiva n.º 501197729;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 04/040427.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Termos da alteração:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração de projectos, cons-
trução civil e obras públicas, urbanização de terrenos, compra e ven-
da de imóveis e revenda para o mesmo fim, arrendamento de imó-
veis, administração de condomínios, promoção, exploração e gestão
de empreendimentos turísticos.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2008432416

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GOLDEN INDIA � RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 102/20020214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505897903; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/
20041020.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 7 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007526093

NUNES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 366/530211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501252827; inscrição n.º 14/20040706.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005309591

JOSÉ DE ALMEIDA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 006/611122; identificação de pessoa colectiva
n.º 500455473; inscrição n.º 15/20040706.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007582970

LEITARIA FRANCESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 228/611226; identificação de pessoa colectiva
n.º 500903042; inscrição n.º 10/20040706.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006569228

LEITARIA NITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 337/620103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500472831; inscrição n.º 09/20040706.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005309621

GONÇALVES & GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 404/621214; identificação de pessoa colectiva
n.º 500488428; inscrição n.º 11/20040706.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, os documentos
referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005309656

IDF � IMOBILIÁRIA, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9534/991007; identificação de pessoa colectiva n.º 503937347;
inscrição n.º 12/20040729.

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 Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007512149

JERVIS PEREIRA � REPRESENTAÇÕES
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 508/890406; identificação de pessoa colectiva n.º 502137924;
inscrição n.º 15/20040629.

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 Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007512130
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GARCIPLANO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8131/980223; identificação de pessoa colectiva n.º 503502642;
inscrição n.º 06/20040728.

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 Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005532150

IMO 133, ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8026/980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504050842;
inscrição n.º 15/20040729.

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 Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008416852

NUNES E MOURINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7135/970515; identificação de pessoa colectiva n.º 503881864;
inscrição n.º 13/20040728.

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 Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008546195

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS E PREMIER
PORTUGAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 678/901124; identificação de pessoa colectiva n.º 502452544;
inscrição n.º 21/20040723.

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 Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007512122

LA PANQUECA � CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7210/970620; identificação de pessoa colectiva n.º 503913685;
inscrição n.º 11/20040728.

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 Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008546241

LUZERNA � PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6495/960731; identificação de pessoa colectiva n.º 503697397;
inscrição n.º 09/20040728.

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 Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007477351

LUXOR � COMÉRCIO E ALUGUER
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 924/010122; identificação de pessoa colectiva
n.º 504440608; inscrição n.º 02/20040726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006555650

JOÃO B. Q. B. LACERDA � CIRURGIA
ORTOPÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9812/000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504796038;
inscrição n.º 05/20040726.

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 Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003596720

GRUPINVESTE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 508/870410; identificação de pessoa colectiva
n.º 501810897; inscrição n.º 10/20040802.

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 Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007512114

INSTITUTO DE HIDROTERAPIA E MASSAGENS
DO RESTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 132/881107; identificação de pessoa colectiva n.º 502058358;
inscrição n.º 10/20040811.

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 Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007512092

LATOARIA JAI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 207/600406; identificação de pessoa colectiva
n.º 500163553; inscrição n.º 14/20040802.

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 Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007512084
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FERNANDO D�ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 405/621214; identificação de pessoa colectiva
n.º 500900949; inscrição n.º 25/20040706.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007583127

JOSÉ BARÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7527/19971117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504001817; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 2/
20041014.

Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade unipessoal por quotas e alteração do

contrato.
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Barão, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, Campo Grande, 28,
1.º, A, freguesia de Campo Grande.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividade de medicina dentá-
ria, estomatologia, odontologia, odontopediatria a exercer em con-
sultórios ou clínicas, nas enfermarias das empresas, escolas, lares, ou
domicílio ou outros locais, sem regime de internamento. Serviços de
prótese dentária. Comércio, importação, exportação e representação
de materiais, produtos e equipamentos na área de medicina dentária e
da prótese dentária. Serviços nas áreas da psicologia, psicologia clíni-
ca, psicologia de orientação e de aconselhamento e psicoterapia.
Lavandaria e engomadoria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de nove mil novecentos e setenta e cinco euros
e noventa e cinco cêntimos, encontra-se integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social e corres-
ponde a uma quota de igual valor nominal titulada pelo sócio José
Barão Frade Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007508834

GLOBALIMPA � CONSTRUÇÃO, LIMPEZAS
E MULTISERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 560/20010820; identificação de pessoa colectiva
n.º 505498944; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20041102.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GLOBALIMPA � Construção, Lim-
pezas e Multiserviços, L.da, e tem a sua sede na Rua da Artilharia Um,
18, 3.º, direito, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, manutenção e
conservação de edifícios, prestação de serviços de limpezas, canaliza-
ções, electricidade, carpintaria e jardinagem, secretariado, reparações
diversas, engomadorias, costureiras, organizações de festas.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007508826

LISBOA � 3.A SECÇÃO

6.A FEIRA � CINEMA E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 790/041029; identificação de pessoa colectiva n.º 506961486;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/041029.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma 6.ª Feira � Cinema e Gestão de
Empreendimentos Turísticos, L.da, �e tem a sua sede na Rua da Estre-
la, 39, 3.º, na freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

A gerência da sociedade, pode deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços nos
domínios do teatro, cinema, rádio, televisão, comunicação social,
audiovisuais, publicidade e marketing. Produção de espectáculos e
formação profissional nas áreas mencionadas. Criação, produção,
comercialização, importação e exportação de vestuário, calçado, aces-
sórios de moda, acessórios de decoração e artesanato. Exploração e
gestão de empreendimentos turísticos e de actividades hoteleiras e de
restauração.

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e correspondente à soma de duas quotas iguais no valor no-
minal de dois mil e quinhentos euros, cada, tituladas uma por cada um
dos sócios.

4.º

A representação e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a
ambos os sócios desde já nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos, activa e pas-
sivamente, e suficiente a assinatura de um gerente.

É expressamente vedado à gerência vincular a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abona-
ções, letras de favor e outros semelhantes

5.º

A cessão total de quotas entre os sócios, bem como as divisões de
quotas para efeitos de cessão entre eles é livre.

A cessão de quotas a terceiros, carece do consentimento da socie-
dade, e depende do não exercício do direito de preferência pelos só-
cios não cedentes.

O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos, deverá infor-
mar previamente a sociedade e todos os outros sócios do projecto de
cessão, indicando o pretendente cessionário e todas as condições de
cessão através de carta registada, devendo a sociedade deliberar no
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prazo de 60 dias a contar da data de recepção da carta se autoriza a
cessão e se os sócios exercem ou não o seu direito de preferência.

Na ausência de deliberação, no prazo referido no número anterior,
presumir-se-á que a sociedade autoriza a cessão e os sócios não ce-
dentes não pretendem exercer o direito de preferência:

Se vários sócios desejarem exercer o seu direito de preferência, a
quota ou quotas a ceder serão repartidas entre eles proporcionalmen-
te à sua participação no capital social.

6.º

1 � A amortização de quotas poderá ter lugar, por deliberação dos
sócios, nos seguintes casos:

Falência, insolvência, morte ou interdição do sócio;
Se a sociedade recusar o consentimento para a cessão a terceiros;
Arresto, penhor, penhora, ou qualquer providência judicial ou ex-

tra judicial que retire a quota da disponibilidade do respectivo sócio
A deliberação da amortização deverá ser. tomada no prazo de 90 dias

a contar do conhecimento, por alguns dos Gerentes, de qualquer dos
factos referidos no número anterior.

A contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado, considerando-se a amortização efectuada na data
da comunicação da referida deliberação aos interessados.

A sociedade poderá liquidar a contrapartida da amortização, até ao
máximo de seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem juros,
vencendo-se a primeira no oitavo dia subsequente ao da determina-
ção do valor constante no último balanço aprovado.

O local de pagamento da contrapartida da amortização ou das res-
pectivas amortizações é o da sede da sociedade.

A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo a socie-
dade, posteriormente, fazê-la adquirir por um ou mais sócios ou mes-
mo por terceiros.

7.º

Poderão ser pedidos aos sócios suprimentos, que dependerá da pré-
via deliberação unânime dos sócios.

Os suprimentos poderão não ser proporcionais às quotas e serem
prestados apenas por um ou alguns dos sócios.

8.º

Poderão ser realizadas pelos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante máximo de duzentos e cinquenta mil euros
e na proporção das suas quotas.

A exigibilidade das prestações suplementares depende da prévia
deliberação dos sócios.

9.º

Em caso de falecimento de um dos sócios a quota não se transmi-
tirá aos sucessores do sócio falecido, se no prazo de 90 dias a contar
do conhecimento da morte do sócio, algum dos sócios vivos propuser
a aquisição da respectiva quota aos sucessores do sócio falecido.

Aplica-se à forma e prazos de pagamentos, com as necessárias
adaptações o disposto no artigo sexto do presente contrato de socie-
dade.

10.º

A sociedade, por deliberação social, poderá adquirir participações
no capital de outras sociedades com objecto social distinto, bem como
em sociedades reguladas por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico.

11.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias, podendo os sócios serem re-
presentados, em tais Assembleias por quaisquer pessoas, bastando corno
instrumento de representação carta ou telefax assinado pelo sócio e
enviado à sociedade.

São seus sócios Jaime Filipe Lopes Soares da Silva e Maria da Luz
d�Orey Peixoto Vilas Boas.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006531000

SEVERINO & FRAGA � CONSULTORIA DE GESTÃO
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 792/041029; identificação de pessoa colectiva

n.º 506986896; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
03/041029.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Severino & Fraga � Consultoria
de Gestão e Formação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Actor Augusto de Melo,
5, 3.º, esquerdo, freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto actividades de consultoria para os
negócios e a gestão, designadamente, nas áreas da formação profissi-
onal, económica � financeira e da contabilidade e fiscalidade

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

timários;
e) quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
f) por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio a

consentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por
maioria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço 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.
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ARTIGO 8.º

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

São seus sócios Carlos Alexandre Mendonça de Oliveira Severino e
Lamy Conceição Fraga.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540106

SMJM � DESIGN, COMUNICAÇÃO, MARKETING,
PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 799/041104; identificação de pessoa colectiva
n.º 507132980; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/041104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SMJM � Design, Comunicação,
Marketing, Publicidade e Relações Públicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda de Roentgen, 4-A,
1.º, escritório 6, sala 2, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, 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 actividades de concepção e de
realização de campanhas publicitárias, utilizando todos os meios de
comunicação, publicidade directa e promoção de vendas, design, pro-
dução de suportes gráficos, industriais e multimédia. Organização e
realização de campanhas de marketing, eventos e relações públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, tituladas uma por
cada sócia.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

São suas sócias Joana Champlon Fogaça da Mata Gomes Alho e
Sandra Maria da Silva Martins Sousa Mendes.

Gerentes designadas, em 20 de Janeiro de 2004: as duas referidas
sócias.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541331

TUNAILS � SERVIÇOS DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 800/041104; identificação de pessoa colectiva
n.º 507069390; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/041104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TUNAILS � Serviços de Estéti-
ca, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comandante Assis Ca-
milo, 4, 1.º, freguesia da Ajuda, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de estética.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada
sócio.

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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessação 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.

São seus sócios Teresa Sofia Pombinha Amado Tavares e Rui Fer-
nando Gomes Panarra.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541382

OTREBLA � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 791/041029; identificação de pessoa colectiva
n.º 507131061; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/041029.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OTREBLA � Comércio de Car-
nes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Duque d�Ávila, 20,
2.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e retalho
de carnes e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada uma e uma de
cada sócio.

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.
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2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

São seus sócios Alberto Jorge da Conceição Carlos e Pedro Herlan-
der Simões da Conceição Carlos.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006540092

ROSA & LUDOVINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03623/920810; identificação de pessoa colectiva n.º 502816384;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 35/041104.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 40 000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social é de quarenta mil euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de vinte mil
euros, cada, tituladas uma por cada uma das sócias.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006541528

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PLANCO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 707/730626; identificação de pessoa colectiva
n.º 500219192; inscrição n.º 29; número e data da apresentação:
16/040909.

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

Número e data da apresentação: 16/040909.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

2004, para o triénio 2004-2006.
Conselho de administração: presidente � Eduardo Manuel Fonse-

ca Igrejas; Lionnel Marcel Strypsteen; Manuel Gonçalves Francisco.
Fiscal único: João Augusto & Associados, SROC; suplente � João

Albino Cordeiro Augusto, revisor oficial de contas, casado, Avenida
da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Edifício Monumental, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2005406546

CREATIVE MIX � SERVIÇOS INTEGRADOS
DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 545; identificação de pessoa colectiva n.º 506153851;
averbamento n.º 01 à inscrição n.o 01 e inscrição n.º 03; números
e data das apresentações: 03 e 04/040906.

Certifico que foi registada a alteração do contrato para sociedade
unipessoal da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

Miguel Ângelo Ferreira Reis Abreu, número de identificação fiscal
197197469, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-

lho de Lisboa, solteiro, maior, residente no Alto de São Francisco, 9,
Lisboa, titular do Bilhete de Identidade n.º 8740243 de 18 de Abril
2000 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Creative Mix � Serviços Integra-
dos de Marketing, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Alto de São Francisco, 9, fre-
guesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de marketing, impor-
tação, representação e comercialização de artigos promocionais e
material turístico, organização de eventos e promoções.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado �por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente ao sócio único.

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele.

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

3 � É gerente o sócio único, já designado.

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.

Certifica ainda que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

01 � Averbamento n.º 1; número e data da apresentação: 03/
040906.

Cessação de funções do gerente, João Manuel Sousa, por ter renun-
ciado em 24 de Agosto de 2004.

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265362

PEDRO VARGAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 147; identificação de pessoa colectiva n.º 505833581; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 03/040913.

Certifico que para efeitos de publicação que foi registado o reforço
do capital de  € 5000 para € 50 000, tendo o artigo 3.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de cinquenta mil euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal titulada em nome do
sócio único.

Sócio: Pedro Vargas Nunes Dores.
O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na

pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265354
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MOJIBU � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MODA
E DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 613/040916; identificação de pessoa colectiva
n.º 506953386; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/040916.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por Ana Cristina Saraiva dos Santos
Ferreira, contribuinte fiscal número 189725915, natural de Lisboa,
freguesia de São Sebastião da Pedreira, casada com Henrique Manuel
Matias da Silva Ferreira sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente na Avenida de Cardoso Lopes, 29, 5.º, esquerdo, na Mina,
Amadora, portadora do Bilhete de Identidade número 7652298 emi-
tido em 6 de Dezembro de 2001 pelos Serviços de Identificação Civil
da Amadora.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOJIBU � Comércio de Acessó-
rios de Moda e Decoração, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Barbosa
du Bocage, 120-B, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de acessórios de moda, vestuário, calçado,
artigos em pele, marroquinaria, bijutaria, artigos de decoração cosmé-
tica e perfumes. Prestação de serviços de estética.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia deliberar.

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

ARTIGO 5.º

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265664

M. C. & PEDRO, CONFECÇÕES E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 612/040916; identificação de pessoa colectiva
n.º 507097912; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040916.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por:

Pedro Miguel Pereira Nobre, número de identificação fiscal
215636449, natural da freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa,
casado com Ana Rita Faria Gomes Coelho Nobre sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua de Joly Braga Santos, lote H,
3.º, esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete de identidade número
10781490 de 20 de Agosto de 2003, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa;

Maria do Céu da Costa Pereira Nobre, número de identificação fis-
cal 120553171, natural da freguesia de Alcaria Ruiva, concelho de
Mértola, casada com Salvador Joaquim Nobre sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Travessa da Boa Hora à Ajuda, 31,
2.º, direito, na Ajuda, Lisboa, titular do bilhete de identidade número

4761859 de 2 de Dezembro de 2002, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. C. & Pedro, Confecções e
Têxteis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Raquel Roque Gameiro,
16, 1.º, esquerdo, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda 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 confecção e venda de
artigos têxteis lar, artigos de decoração e brindes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada
sócio.

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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265656

CA � IMPRESSÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 605/040915; identificação de pessoa colectiva
n.º 507102045; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040915.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituído por:

Carlos Jorge Pereira de Araújo, número de identificação fiscal
135870658, natural de Angola, casado com Elsa Tam Boig Ying de
Araújo sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Rebelo da Silva, 12, em Lisboa, titular do bilhete de identidade núme-
ro 6607040 emitido em 29 de Abril de 2004 pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CA � Impressão, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rebelo da Silva, 12,
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação e comércio de
artigos gráficos, brindes e serviços em artes gráficas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor no-
minal titulada pelo sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265400

MACEDO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 617/040917; identificação de pessoa colectiva
n.º 506567974; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/040917.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por:

1.º Jorge Manuel Almeida Pereira, natural da freguesia de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado com Cristina
Alexandra Ferreira Espada Pereira, sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Avenida de João Paulo VI, lote 14, 2.º, B,
Lisboa.

2.º António José de Carvalho Macedo, natural da freguesia de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado com Mónica
Patrícia Rosa Cotrim Macedo, sob o regime da comunhão de adquiri-
dos residente na Rua da Urbanização Casal da Serra, torre 1, 6.º, direi-
to, Póvoa de Santa Iria.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade números 6236449 de 24 de Agosto de 1999
e 9953695 de 1 de Setembro de 2004, pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Macedo & Pereira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro José Pezeratt,
110, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de veículos automóveis, peças e acessórios, manutenção, lava-
gens e reparação de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada uma das
sócias.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265680

CAIXA MÁGICA SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 616/040917; identificação de pessoa colectiva n.º 506945901;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/040917.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e relatório do revisor oficial de contas, nos
termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais:

Estatutos

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma Caixa Mágica Software, L.da, e
tem a sua sede na Avenida das Forças Armadas, 125, 4.º, A, freguesia
de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas, transferidas ou encerradas sucursais, dele-
gações ou quaisquer outras formas de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de informáti-
ca, produção de software e fabricação de equipamentos informáticos.
Exportação, importação, representação e comercialização de produ-
tos informáticos e de tecnologias de informação.

ARTIGO 3.º

Participações em outras sociedades, contratos dos sócios
com a sociedade

1 � A sociedade poderá, em conformidade com a lei e mediante
decisão da gerência ou, por deliberação dos sócios, participar na cons-
tituição e por outras formas adquirir participações em outras socieda-
des, qualquer que seja o seu objecto, incluindo sociedades reguladas por
lei especial, bem como, agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios e asso-
ciações em participação, bem como, pela mesma forma, aliená-las ou
onerá-las.

2 � Os sócios poderão celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto desta.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de cinquenta mil euros e corresponde à soma de
três quotas, uma de vinte e cinco mil euros do sócio Vítor Manuel
Garcia, outra de vinte e um mil e quinhentos euros do sócio Paulo
Ricardo Pacheco Rodrigues Trezentos e outra de três mil e quinhen-
tos euros do sócio Daniel Martins Neves e está subscrito e realizado
da seguinte forma:

Quanto à importância de vinte e cinco mil furos totalmente subs-
crita e realizada em dinheiro pelo sócio Vítor Manuel Garcia;

Quanto à importância de vinte e um mil e quinhentos euros reali-
zada pelo sócio Paulo Ricardo Pacheco Rodrigues Trezentos por en-
tradas em espécie constituída do seguinte modo:

(Euros)

Software ........................................................................ 72 883
Marca ........................................................................... 2 075

Total ..................................... 74 958

Ficará na sociedade um crédito a favor do sócio pelo valor da di-
ferença de cinquenta e três mil quatrocentos e cinquenta e oito euros.
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Quanto à importância de três mil e quinhentos euros realizada pelo
sócio Daniel Martins Neves, por entradas em espécie, constituída do
seguinte modo:

(Euros)

Software ........................................................................ 10 127
Marca ........................................................................... 2 075

Total ..................................... 12 202

Ficará na sociedade um crédito a favor do sócio pelo valor da di-
ferença, de oito mil setecentos e dois euros

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global igual a duas vezes o valor do capital social, mediante
deliberação dos sócios tomada por maioria dos votos corresponden-
tes ao capital social, a qual deverá especificar as condições de reem-
bolso.

ARTIGO 6.º

Administração

1 � A gerência é exercida por dois ou mais gerentes, de entre os
sócios ou terceiros; poderá a sociedade remunerar o exercício das
funções de gerência, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois geren-
tes, ou ainda de um gerente, conjuntamente com um procurador da
sociedade, ou por um procurador, por si só, nos termos e limites dos
poderes que lhe tenham sido conferidos.

3 � Aos gerentes são atribuídos os mais amplos poderes de admi-
nistração e de representação social, a exercer pela forma acima indi-
cada, nos quais se incluem, designadamente, os de adquirir, alienar,
permutar ou, por qualquer modo, onerar ou dispor de quaisquer bens
móveis e imóveis e ainda os de constituir procuradores da sociedade
e de revogar as respectivas procurações, aos quais poderão conferir
os mais amplos poderes para, por si só, ou conjuntamente com
outro(s) procurador(es) ou gerente(s) da sociedade obrigarem esta nos
termos e limites dos poderes que lhe(s) seja(m) conferido(s).

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

Sem prejuízo do disposto na lei sobre deliberações unânimes e
assembleias universais e salvo nos casos em que outras formalidades
sejam imperativas, a convocação dos sócios para o exercício das
competências das assembleias gerais será feita por carta registada di-
rigida aos sócios, com, pelo menos, 15 dias de antecedência ou medi-
ante aviso convocatório feito com a mesma antecedência, desde que
haja recibo de recepção assinado pelo sócio ou seu representante.

ARTIGO 8.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas carece sempre do consentimento expresso da
sociedade e, tratando-se de cessão de quota a terceiro, tal consenti-
mento deverá ser prestado mediante deliberação social tomada por
maioria dos votos representativos do capital social, sem prejuízo do
disposto nos acordos para-sociais que os sócios venham a celebrar.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando essa quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamen-

to ou de qualquer procedimento cautelar, mesmo que não especifica-
dos, ou por qualquer forma seja objecto de apreensão ou adjudicação,
por tribunal judicial ou especial ou ainda objecto de processo com
vista à separação ou extinção de património conjugal no qual a refe-
rida quota esteja integrada;

c) Se ao titular da quota ou, havendo mais que um, a qualquer deles,
for judicialmente nomeado curador provisório ou especial, ou se for
declarada a sua ausência justificada, morte presumida, interdição, ina-
bilitação, falência, insolvência ou contumácia;

d) Quando a quota seja cedida com violação do disposto no artigo
8.º destes estatutos ou da lei em vigor;

e) Quando o seu titular ou, havendo mais que um, qualquer deles,
pela sua conduta prejudique a vida ou os negócios da sociedade e tal
seja reconhecido pela assembleia geral em deliberação que reúna a

maioria dos votos expressos e na qual está(ão) impedido(s) de votar
o(s) titular(es) da quota objecto da deliberação de amortização.

2 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a contrapartida
da amortização será paga em seis prestações trimestrais, iguais e su-
cessivas, vencendo-se a primeira três meses após a data em que for
fixada, nos termos de seguida enunciados, salvo o estipulado no n.º 2
do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Exceptuando igualmente o caso previsto na alínea a) do n.º 1
do presente artigo, em que a contrapartida da amortização será fixa-
da por acordo entre a sociedade e o titular da quota a amortizar, a
contrapartida da amortização da quota, quando permitida por lei ou
pelo contrato de sociedade será o menor dos valores de liquidação da
quota que resultar do último balanço social aprovado, de balanço so-
cial elaborado com a finalidade específica de determinação do valor
da quota a amortizar ou do valor nominal da quota.

4 � As quotas amortizadas poderão figurar no balanço como amor-
tizadas e por deliberação dos sócios, poderão posteriormente em seu
lugar ser criadas uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a
um, a alguns ou a todos os sócios ou a terceiros.

5 � Em alternativa à amortização, pode a sociedade optar por
adquirir a quota a amortizar ou por fazê-la adquirir por sócio ou por
terceiro, caso em que se aplicam as regras acima definidas no n.º 2 e
na 2.ª parte do n.º 3.

ARTIGO 10.º

Dissolução

A deliberação de dissolução da sociedade, a forma de proceder à
liquidação e respectivo prazo, bem como, a nomeação de um ou mais
liquidatários, sua remuneração e fixação dos respectivos poderes, de-
verá ser tomada por maioria de três quartos dos votos corresponden-
tes ao capital social.

Relatório do revisor oficial de contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo

28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega por:
a) Paulo Ricardo Pacheco Rodrigues Trezentos de bens no valor

de 74 958 euros para realização de uma quota por si subscrita no capital
da Sociedade Caixa Mágica Software, L.da (a constituir) com o valor
nominal de 21 500 euros e com a contrapartida de 53 458 euros a
pagar pela sociedade.

b) Daniel Martins Neves de bens no valor de 12 202 euros para
realização de uma quota por si subscrita no capital da Sociedade Caixa
Mágica Software, L.da (a constituir) com o valor nominal de 3500
euros e com a contrapartida de 8702 euros a pagar pela Sociedade.

2 � As entradas em espécie consistem na entrega dos bens descri-
tos no relatório de avaliação do software Caixa Mágica e da marca
Caixa Mágica, elaborado por perito avaliador independente, que se
anexa a este nosso relatório e dele fica a fazer parte integrante.

3 � Os bens foram avaliados pelo perito Professor Henrique. José
Rocha O�Neill, em 87 160 euros, de acordo com os critérios de ava-
liação indicados no relatório de avaliação antes referido, que se dão
aqui como reproduzidos.

4 � O valor total de 87 160 euros, atribuído pelo perito avaliador
ao conjunto dos bens formados pelo software Caixa Mágica e pela
marca Caixa Mágica, foi por ele distribuído por estes dois bens como
consta do seu relatório.

5 � A divisão do valor de cada um dos bens pelos dois sócios aci-
ma identificados, co-autores do software, foi por eles estabelecida de
comum acordo em função do contributo de cada um para o seu desen-
volvimento, conforme consta de mapa anexo a este relatório.

Responsabilidades.
6 � A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma inde-

pendente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar que o
valor encontrado é suficiente para a realização de capital pretendida.

Âmbito.
7 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas, acrescido da
contrapartida a pagar pela Sociedade. Para tanto, o referido trabalho
inclui a verificação:

a) Da existência dos bens,
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos;
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d) Do valor atribuído aos bens.
8 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.

9 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores
encontrados atingem os valores nominais das quotas atribuídas aos
sócios que efectuam tais entradas, acrescidos das contrapartidas a pagar
pela Sociedade.

ANEXO

Constituição do capital

Quotas/Capital Forma de realização
Sócios

Euros Percentagem Numerário Bens

Vítor Manuel Garcia ................................................................................................................ 25 000 50 25 000
Paulo Ricardo Pacheco Rodrigues Trezentos ......................................................................... 21 500 43 21 500
Daniel Martins Neves ............................................................................................................. 3500 7 3 500

Total .................................................................... 50 000 100 25 000 25 000

Entradas em bens

Valor e titulares dos bens Aplicação dos bens

Sócios Software Marca Total Capital Crédito

Paulo Ricardo Pacheco Rodrigues Trezentos ...................................................... 72 883 2075 74 958 21 500 53 458
Daniel Martins Neves .......................................................................................... 10 127 2075  12 202 3 500  8 702

Total .................................................... 83 010 4150 87 160 25 000 62 160

25 de Junho de 2004. � Camacho Palma & Lisboa Afonso � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por A. Camacho
Palma.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho Martins. 2007265672

PRODUÇÕES IDEIAS AO QUADRADO � ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 633/040927; identificação de pessoa colectiva
n.º 507103041; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/040917.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituído por:

Carla Maria de Jesus Santos, número de identificação fis-
cal 157055795, natural de Angola, divorciada, residente na Avenida
das Nações Unidas, 31, 1.º, B, Lisboa, titular do Bilhete de Identidade
n.º 5667047 de 2 de Outubro de 2003 emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa;

Fernando dos Santos, número de identificação fiscal 113522800,
natural da freguesia de Serpins, concelho de Lousã, casado com Etel-
vina de Jesus Santos sob o regime da comunhão geral, residente na
Rua de Silva Albuquerque, 3, 3.º, direito, Lisboa, titular do bilhete de
identidade n.º 6622339 de 6 de Novembro 1998, emitido pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Produções Ideias ao Quadrado �
 Organização de Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mariana Vilar, bloco A,
escritório 1-A, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda 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 na área
de publicidade, marketing, restauração e catering. Comércio de
artigos promocionais, concepção e produção de materiais para even-
tos, design gráfico, web design, artes gráficas, produções audiovisuais
e artísticas e organização geral de eventos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de quinze mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas,
uma de treze mil e quinhentos euros pertencente a sócia Carla Maria
de Jesus Santos e outra de mil e quinhentos euros pertencente ao só-
cio Fernando dos Santos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de setenta e cinco mil euros, desde que
a chamada seja deliberada por maioria dos votos representativos de
todo o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Carla Maria de Jesus
Santos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais

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

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

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

sentimento de sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma 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
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265796

PHANTOM � PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 632/040927; identificação de pessoa colectiva
n.º 507113110; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituído por José Eduardo Ferreira
dos Santos, número de identificação fiscal 219395799, solteiro, mai-
or, natural da freguesia e concelho de Póvoa de Varzim, residente na
Rua da Bombarda, 49, 1.º, direito, em Lisboa, titular do bilhete de
identidade n.º 11574203, de 23 de Maio de 2002, emitido em Lisboa
nos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a sua identidade por exibição do seu referido bilhete de
identidade.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Phantom � Publicidade e Comu-
nicação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Bombarda, 49, 1.º, di-
reito, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de publicidade e ma-
rketing e gestão de suportes publicitários, comercialização de brindes
publicitários. Organização de eventos. Serviços de comunicação e
imagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente 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.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265788

MÁQUINA DE ESCREVER � PRODUÇÃO
DE CONTEÚDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 631/040924; identificação de pessoa colectiva
n.º 506971970; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/040924.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituído por:

1.º Nélson Emanuel Nobre Guerreiro Igrejas Calvinho, número de
identificação fiscal 212885464, natural da freguesia de São Jorge de
Arroios, concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Rua do
Tenente Ferreira Durão, 60, 1.º, esquerdo, em Lisboa, titular do bi-
lhete de identidade n.º 10591589, emitido em 20 de Fevereiro de 2004
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Sandra Isabel Cristóvão Antunes, número de identificação fis-
cal 208690921, natural da freguesia de Carnaxide, concelho de Oei-
ras e marido Jorge Manuel Vieira de Almeida, número de identifica-
ção fiscal 210192399, natural da freguesia de Mártires, concelho de
Lisboa, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes
na Avenida do Almirante Reis, 174, 5.º, A, em Lisboa, titulares dos
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 10257784 e 10583086,
ambos emitidos em 6 de Novembro de 2002 pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Máquina de Escrever � Produção
de Conteúdos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Tenente Ferreira Du-
rão, 60, 1.º, esquerdo, freguesia de Santo Condestável, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, 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 produção de conteúdos jorna-
lísticos. Edição de publicações.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de quatro mil e oitocentos euros titulada pelo sócio
Nélson Emanuel Nobre Guerreiro Igrejas Calvinho e duas do valor
nominal de cem euros, cada, tituladas uma por cada um dos sócios
Sandra Isabel Cristóvão Antunes e Jorge Manuel Vieira de Almeida.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Nélson Emanuel No-
bre Guerreiro Igrejas Calvinho.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265770

CLÁUDIA BARROSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 630/040924; identificação de pessoa colectiva
n.º 507071573; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040924.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituído por:

Cláudia de Jesus Severo Barroso, natural da freguesia de Amora,
concelho do Seixal, casada com Marcos Filipe Calvo Rosa, sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Helena Vaz da Silva,
bloco 3, lote 7.1, 3.º, A, Lisboa.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do respectivo
bilhete de identidade n.º 10533984 de 20 de Janeiro de 2004, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cláudia Barroso, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça do Doutor Nuno Pinhei-
ro Torres, 9, 8.º, esquerdo, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e indústria de farmá-
cia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence à sócia, ou ao não sócio,
ficando desde já nomeado gerente, o não sócio, Alexandre Manuel
Pacheco Marques Cruz e Cunha, solteiro, maior, residente na Rua de
José de Mello e Castro, 7, 7.º, esquerdo, Lisboa, com ou sem remune-
ração conforme ele decidir.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265761

CXS. COMPUTING � DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 625/040922; identificação de pessoa colectiva
n.º 507097248; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040922.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por:

Gil Andrade Aires da Silva, número de identificação fis-
cal 210942606, natural da freguesia de Santa Justa, concelho de Lis-
boa, solteiro, maior, residente na Rua de Manuel de Almeida Vascon-
celos, lote 36, 3.º, direito, Carcavelos, Cascais, titular do bilhete de
identidade n.º 12058033 de 2 de Maio de 2001 emitido pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa;

Carlos Alberto Xavier Simões Ferreira, número de identificação
fiscal 210288221, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, casado com Marisa Suca Isidine Ferreira sob o
regime da separação de bens, residente na Rua da Bombarda, 70, 2.º,
B, Lisboa, titular da carta de condução n.º L-14840860 emitida em
12 de Janeiro de 1995 pela DSV Lisboa;

Miguel Resende Aires da Silva, número de identificação fis-
cal 149280769, natural de Angola, solteiro, maior, residente na Ave-
nida dos Bombeiros Voluntários, 36, 10.º, esquerdo, Algés, Oeiras,

titular do bilhete de identidade n.º 7303266 de 18 de Novembro de
1999 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CXS. Computing � Desenvolvi-
mento de Software, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Óscar Monteiro
Torres, 33, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São João de Deus,
concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda 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 concepção e desenvolvimento
de software de cálculo. Comercialização, representação e assistência
de software de cálculo. Serviços de cálculo e dimensionamento de
estruturas, consultoria e projectos de engenharia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma de
dois mil e novecentos euros pertencente ao sócio Gil Andrade Aires
da Silva, outra de dois mil euros pertencente ao sócio Carlos Alberto
Xavier Simões Ferreira e outra de cem euros pertencente ao sócio
Miguel Resende Aires da Silva.

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 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Carlos Alberto
Xavier Simões Ferreira e Miguel Resende Aires da Silva.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265753

PEDRO PIMENTÃO CLÍNICA ORTOPÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 597/040914; identificação de pessoa colectiva
n.º 507036964; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040914.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por:

1.º Pedro Miguel Tavares Correia Pimentão, número de identifica-
ção fiscal 118006797, natural da freguesia de Campo Grande, conce-
lho de Lisboa, divorciado, segundo declara, residente na Rua de João
de Freitas Branco, 17, 7.º, esquerdo, em Lisboa, titular da carta de
condução número L-622308-3, emitida em 16 de Abril de 2001 pela
Direcção-Geral de Viação, Lisboa.

2.º Maria de Lurdes Cardoso Gonçalves, número de identificação
fiscal 130566519, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, divorciada, residente na mesma morada, titular
do bilhete de identidade n.º 6246513 emitido em 20 de Junho de 2003
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 30 � 11 de Fevereiro de 2005 3046-(85)

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Pimentão Clínica Ortopé-
dica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Freitas Branco,
17, 7.º, esquerdo, freguesia de São João de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, tituladas
uma por cada sócio.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, 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.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Miguel Tavares
Correia Pimentão.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265206

MOISÉS MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 595/040913; identificação de pessoa colectiva
n.º 507093399; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040913.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por Moisés Américo da Mota,
número de identificação fiscal 234421266, natural do Brasil, de naci-
onalidade brasileira, casado com Soraia dos Santos Branco, no regime
da comunhão de adquiridos, residente na Rua da Rainha D. Brites, lote
22, 5.º, C, Bairro Boavista, em Benfica, Lisboa, titular da autorização
de residência n.º 19626 emitida em 23 de Agosto de 2002 pelo Ser-
viço de Estrangeiros e Fronteiras de Lisboa

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moisés Mota, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Rainha D. Brites, lote 22,
5.º, C, Bairro Boavista, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a aplicação de tectos falsos e
divisórias � construção civil.

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é

de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º
1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-

cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me 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.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265214

MARCO XXI � COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 594/040910; identificação de pessoa colectiva
n.º 507081714; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
35/040910.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por:

1.º Ana Catarina Santos Rodrigues de Matos Alves, número de iden-
tificação fiscal 194217515, natural da freguesia de Campolide, con-
celho de Lisboa, casada com João Pedro Lopes Matos Alves no regi-
me da comunhão geral, residente na Rua do Xavier de Araújo, 11,
Jardim das Laranjeiras, Núcleo 6, 2.º, C, em Lisboa, titular do bilhete
de identidade n.º 8114621 de 14 de Janeiro de 2002 emitido em Lis-
boa nos Serviços de Identificação Civil.

2.º Gualter Modesto Agrochão, casado, natural da freguesia de Zoio,
concelho de Bragança, residente na Rua do Padre Américo, 11, 2.º,
direito, em Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 3016847 de 31
de Agosto de 2001 e Carla Alexandra da Gama Alves Valente, casada,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,
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residente na Avenida da Liberdade, 9, 6.º, direito, Jardim da Radial,
Ramada, Odivelas, titular do bilhete de identidade n.º 10335301 de 6
de Agosto de 2004 emitido em Lisboa nos Serviços de Identificação
Civil, que intervém na qualidade de gerentes da sociedade comercial
por quotas com a firma P. F. G. � Promoção de Financiamentos e
de Gestão, L.da, número de identificação de pessoa colecti-
va 502035501, com sede na Avenida de 5 de Outubro, 267, 8.º, es-
querdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa,
matriculada na Conservatória do registo comercial de Lisboa sob o
n.º 939, com o capital social de vinte e cinco mil euros, qualidade e
suficiência de poderes que verifiquei pela certidão extraída pela dita
Conservatória que arquivo.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marco XXI � Comércio de Ma-
teriais para Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 267,
8.º, esquerdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lis-
boa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho e na representação de todo o tipo de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, a sócia Ana Catarina San-
tos Rodrigues de Matos Alves e o não sócio Gualter Modesto Agro-
chão, já identificado.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265222

PALADARES DA AVÓ � CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 593/040910; identificação de pessoa colectiva
n.º 507034368; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
34/040910.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por:

1.º Lúcia Maria Brás Cunha, número de identificação fis-
cal 220734810, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, solteira, maior, residente na Rua de Francisco
Franco, 10, 1.º, em Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 11291780 emitido em 9 de Janeiro de 2004 pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

2.º Maria Emília Brás Cunha Quadrado, número de identificação
fiscal 190643340, natural da dita freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, casada com Fernando António Teixeira Quadrado sob o regi-
me da comunhão de adquiridos, residente na Avenida de Espanha, 93,
rés-do-chão, A, Casal de Cambra, Sintra, titular do bilhete de identi-
dade n.º 6004993 emitido em 20 de Agosto de 2003 pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paladares da Avó � Catering, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Franco, 10, E,
freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de cate-
ring, restauração e organização e produção de eventos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, tituladas
uma por cada sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global três mil trezentos e trinta e três eu-
ros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empreasas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265230

CONSTRUTORA VITÓRIA EM CRISTO � CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 593/040910; identificação de pessoa colectiva
n.º 507021630; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040910.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por:

Edson da Silva, número de identificação fiscal 244852510, natural
do Brasil, de nacionalidade brasileira, casado com Bianca Beatriz Ri-
beiro Silva no regime da comunhão de adquiridos, residente na Praça
da Ilha do Faial, 8, 2.º, em Lisboa, titular do passaporte n.º C O 148435
de 25 de Agosto de 2003 emitido pelos Serviços de Polícia Marítima
Aérea e de Fronteiras � Uberaba;

Israel Ribeiro Avelino, número de identificação fiscal 244873780,
natural do Brasil, de nacionalidade brasileira, casado com Marlene
Pereira de Souza Avelino no regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na morada anterior, titular do passaporte n.º C M 757963 de 4
de Junho de 2003 emitido pelo Serviço de Polícia Marítima Aérea e
de Fronteiras � Uberaba;

Claudemir Soares de Souza, número de identificação fis-
cal 246246154, natural do Brasil, de nacionalidade brasileira, casado
com Sónia Cristina Barbosa de Souza no regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na morada anterior, titular do passaporte C O
206850 de 6 de Outubro de 2003 emitido pela Secção de Polícia
Marítima, Aérea e de Fronteiras, Londrina � Paraná.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construtora Vitória em Cristo � Cons-
trução Civil, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede social na Praça da Ilha do Faial, 8, 2.º,
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil, obras públicas
e privadas, restauros de imóveis � interiores e exteriores, compra e
venda de imóveis e prestação de serviços na área da construção civil.

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de dois mil euros pertencente ao sócio Edson da Silva
e duas iguais do valor nominal de mil e quinhentos euros, cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Israel Ribeiro Avelino e Clau-
demir Soares de Souza.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Edson da Silva, desde
já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, podendo tal remuneração consistir,
total ou parcialmente em participação nos lucros da sociedade, se assim
vier a ser deliberado.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.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.

ARTIGO 9.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a não

sócios, dependem do consentimento da sociedade, gozando os sócios
em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de pre-
ferência.

ARTIGO 10.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral a sociedade poderá
participar na constituição de quaisquer outras sociedades, adquirir ou
alienar participações noutras sociedades e em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como em sociedades com objecto social
diferente ou reguladas por lei especial, e inclusivamente como sócia
de responsabilidade limitada, podendo subscrever quotas e adquirir
acções e com as mesmas praticar todas as operações por lei permitidas.

ARTIGO 11.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de mil euros.

ARTIGO 12.º

Por deliberação da assembleia geral, a realizar no prazo de 90 dias
a contar da data do conhecimento do respectivo facto, a sociedade
poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro acto que

implique a arrematação ou adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada ao cônjuge do sócio, em partilha resultante de di-
vórcio ou separação de bens;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
a cessão, de harmonia com o disposto no artigo 8.º deste contrato,
assim como quando a quota for cedida ou dada em garantia de qual-
quer acto ou contrato sem consentimento da sociedade, sendo este
devido;

e) Por morte do seu titular, se não for adjudicada a herdeiros legi-
timários.

ARTIGO 13.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos no
número anterior, se a lei não dispuser de outro modo, será igual ao
valor da quota segundo o último balanço legalmente aprovado, se assim
for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A sociedade pode deliberar que a quota que for amortizada figure
no balanço como tal, podendo ainda, posteriormente, deliberar que,
uma vez a quota amortizada, sejam criadas uma ou várias quotas des-
tinadas a ser alienadas a um ou a alguns dos sócios, na proporção das
suas quotas.

ARTIGO 15.º

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

ARTIGO 16.º

Em caso de dissolução, sempre que a lei o permita, será liquidatário
o gerente que procederá à partilha conforme acordarem em assem-
bleia geral.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265257
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CLIPGOLD � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 590/040909; identificação de pessoa colectiva
n.º 507076788; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
04/040909.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por António da Silva Maurício,
número de identificação fiscal 122760999, natural da freguesia de
Fátima, concelho de Ourém, titular do bilhete de identidade n.º 527924
de 27 de Maio de 1997 emitido em Lisboa nos Serviços de Identifi-
cação Civil, que intervém por si e na qualidade de procurador de sua
mulher Maria Teresa Pazo Pires Maurício, número de identificação
fiscal 120492229, natural da freguesia de Santos-o-Velho, concelho
de Lisboa, casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes
na Estrada do Lumiar, 13, bloco 5, 3.º, direito, em Lisboa, o que
verifiquei por urna procuração que já se encontra arquivada neste
Cartório a instruir a escritura exarada a fl. 14, do livro de notas 145.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLIPGOLD � Investimentos
Imobiliários e Turísticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Lumiar, 13, bloco
5, 3.º, direito, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade pode
estabelecer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como
mudar a sua sede nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios rústicos
e urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, indústria da cons-
trução civil, empreitadas de obras públicas e particulares, urbaniza-
ções, concepção, edificação e exploração de empreendimentos imo-
biliários e turísticos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas a sócios ou a estranhos.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, continu-
ando com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante dos
herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e representação da sociedade é exercida pelo ge-
rente ou gerentes designados em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, designado gerente, sem remuneração, o sócio
António da Silva Maurício.

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

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, pelo valor que lhe
corresponder no último balanço social, nos seguintes casos:

a) Por acordo como sócio;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
o) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
 2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

3 � 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.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, ainda que regula-
das por leis especiais, criar novas sociedades ou comparticipar na sua
criação, e livremente associar-se, colaborar e tomar interesses com

quaisquer entidades singulares ou colectivas, mesmo que o objecto e a
actividade desses agrupamentos. sociedades e entidades seja do seu.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265427

CATUMBEL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 589/040909; identificação de pessoa colectiva
n.º 507078560; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
03/040909.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por António da Silva Maurício,
número de identificação fiscal 122760999, natural da freguesia de
Fátima, concelho de Ourém, titular do bilhete de identidade n.º 527924
de 27 de Maio de 1997 emitido em Lisboa nos Serviços de Identifi-
cação Civil, que intervém por si e na qualidade de procurador de sua
mulher Maria Teresa Pazo Pires Maurício, número de identificação
fiscal 120492229, natural da freguesia de Santos-o-Velho, concelho
de Lisboa, casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes
na Estrada do Lumiar, 13, bloco 5, 3.º, direito, em Lisboa, o que ve-
rifiquei por uma procuração que já se encontra arquivada neste Cartó-
rio a instruir a escritura exarada a fl. 14, do livro de notas 145.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CATUMBEL � Investimentos
Imobiliários e Turísticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Lumiar, 13, blo-
co 5, 3.º, direito, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade pode
estabelecer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como
mudar a sua sede nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto e compra e venda de prédios rústicos
e urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, indústria da cons-
trução civil, empreitadas do obras públicas e particulares, urbaniza-
ções, concepção, edificação e exploração de empreendimentos imo-
biliários e turísticos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

É livre a cessação total ou parcial de quotas a sócios ou a estra-
nhos.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, continu-
ando com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante dos
herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e representação da sociedade é exercida pelo ge-
rente ou gerentes designados em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, designado gerente, sem remuneração, o sócio
António da Silva Maurício.

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

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, pelo valor que
corresponder no último balanço social, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.
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3 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou vária quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, ainda que regula-
das por leis especiais, criar novas sociedades ou comparticipar na sua
criação, e livremente associar-se, colaborar e tomar interesses com
quaisquer entidades singulares ou colectivas, mesmo que o objecto e a
actividade desse agrupamentos, sociedades e entidades seja diferente
do seu.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265435

CORE VALUES � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 588/040909; identificação de pessoa colectiva
n.º 507015363; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
040909.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

José Francisco Possolo de Spínola Freire de Carvalho, contribuinte
fiscal n.º 214362450, natural de Lisboa, freguesia de São Sebastião da
Pedreira, casado com Patrícia Oliva Nunes Albuquerque Osório Freire
Carvalho sob o regime da separação de bens, residente na Rua de Miguel
Lupi, 32, 4.º, esquerdo, em Lisboa, portador do bilhete de identidade
n.º 10085568, emitido em 4 de Abril de 2002, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

João Miguel Severino Mendes, contribuinte fiscal n.º 208933344,
natural da freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras,
solteiro, maior, residente na Rua dos Heróis do Ultramar, lote 12,
Estoril, Cascais, portador do bilhete de identidade n.º10724187, emi-
tido em 11 de Outubro de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Core Values � Consultores de
Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Dom João V, 22, 3.º,
direito, em Lisboa, freguesia de Santa Isabel.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria para os negócios e
a gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma
e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265443

MOTA CORREIA & VALE BORGES � GESTÃO
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 587/040909; identificação de pessoa colectiva
n.º 507092090; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040909.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º António Joaquim Mota Correia, contribuinte fiscal
n.º 123073839, natural da freguesia de Mouraz, concelho de Tonde-
la, solteiro, maior, residente na Avenida de Maria Helena Vieira da
Silva, 21, 2.º, direito, em Lisboa, portador do bilhete de identidade
n.º 3176121, emitido em 31 de Março de 1999, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

2.º Maria de La Salete Marques do Vale Martins Borges, contribu-
inte fiscal n.º 138100276, natural de Angola, solteira, maior, resi-
dente na Rua da Fonte, lote F, 1.º, direito, letra B, Atouguia da Ba-
leia, portadora do bilhete de identidade n.º 7613316, emitido em 21
de Abril de 2004, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mota Correia & Vale Borges �
Gestão e Consultoria,  L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Maria Helena Viei-
ra da Silva, 21, 2.º, direito, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviço de conta-
bilidade, gestão, projectos de investimento e consultoria para os ne-
gócios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas: uma do valor nomimal de oito mil euros titulada pelo sócio
António Joaquim Mota Correia e outra do valor nominal de dois mil
euros titulada pela sócia Maria de la Salete Marques do Vale Martins
Borges.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Ao 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.
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Disposição transitória

Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria de la Salete Marques
do Vale Martins Borges.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265451

MATOS & NOBRE � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 582/040907; identificação de pessoa colectiva
n.º 507088360; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
040907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Fernando José de Matos
Catarrinho, contribuinte fiscal n.º 138679886, natural da freguesia de
Alvega, concelho de Abrantes, e mulher, Maria Helena Gonçalves
Nobre de Matos Catarrinho, contribuinte fiscal n.º 138679894, natu-
ral da freguesia da Lapa, concelho de Lisboa, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Cervantes, 8, rés-do-
-chão, direito, em Lisboa, portadores dos bilhetes de identidade, res-
pectivamente, n.os 1578607, de 18 de Novembro de 1994, e 4655248,
de 24 de Março de 1997, ambos emitidos pelos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Matos & Nobre � Empreendi-
mentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Meneses, 1,
loja, freguesia do Alto Pina, concelho de Lisboa.

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 construção civil, reparação e
manutenção de imóveis, compra e venda e arrendamento de bens
imobiliários e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de cinco mil euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duzentos mil euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios e celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para 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.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265460

MAISMF � SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 581/040907; identificação de pessoa colectiva
n.º 507071387; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Maria Anita Irene de Sousa
Mendoza Fortuna, contribuinte fiscal n.º 182531775, natural da Ve-
nezuela, e marido, Eduardo Manuel Alves Fortuna, contribuinte fiscal
n.º 179901370, natural da freguesia da Pena, concelho de Lisboa,
casados sob o regime da separação de bens, residentes na Rua do
Dr. Bastos Gonçalves, lote 1, letra D, 3.º, letra B, em Lisboa, titula-
res dos bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 11361747, de 25
de Outubro de 2001, e 8185208, de 16 de Outubro de 2000, ambos
emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAISMF � Serviços Técnicos de
Engenharia Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Bastos Gonçal-
ves, Condomínio Green Park, lote 1, letra D, 3.º, letra B, freguesia de
São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços na área
da engenharia civil. Elaboração de projectos de estabilidade estrutu-
ral, águas e esgotos, funcionalidade térmica e acústica. Elaboração de
fichas técnicas de habitação. Elaboração de vistorias e inspecções de
imóveis. Acompanhamento e fiscalização de obras e outros pareceres
técnicos na área.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de três mil euros titulada pela sócia Maria Anita
Irene de Sousa Mendoza Fortuna e outra do valor nominal de dois mil
euros titulada pelo sócio Eduardo Manuel Alves Fortuna.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

1 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265478

CONTA RELÓGIO � CONSULTORIA, CONTABILIDADE
E RECURSOS HUMANOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 580/040906; identificação de pessoa colectiva
n.º 507072138; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040906.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Dulce Manuela das Neves
Baião, contribuinte fiscal n.º 192287745, natural da freguesia e con-
celho do Barreiro, solteira, maior, residente na Avenida do Dr. Mo-
rais Sarmento, lote 14, 3.º, esquerdo, Alcabideche, Cascais, titular do
bilhete de identidade n.º 9794290, de 22 de Março de 2001, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Conta Relógio � Consultoria,
Contabilidade e Recursos Humanos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alves Redol, Edifício
Alves Redol, 9, rés-do-chão, sala 6, freguesia de São Jorge de Arroios,
concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabili-
dade, fiscalidade, recursos humanos, consultoria nessas áreas, apoio à
gestão, projectos de investimento.

ARTIGO 3.º

O capital social é de sete mil euros, representado por uma quota de
igual valor nominal pertencente à sócia única e encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro quanto a dois mil e quinhen-
tos euros, sendo o restante realizado por entradas em espécie consti-
tuídas pelos seguintes bens:

Euros

1 Móvel/estante � Conforama .................................... 200
2 Estantes/biblioteca � Conforama ............................. 410
1 Secretária com gavetas � Conforama ...................... 40
1 Impressora HP 930 ................................................... 40
1 Impressora Officejet HP ........................................... 250
1 Computador portátil Compaq CQ710 ...................... 600
1 Software Primavera/Plus ........................................... 560
1 PC Pavilion .............................................................. 1 600
1 Equipamento imagem e som Samsung ...................... 600
1 Telemóvel Ericson .................................................... 200

Total ............................... 4 500

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes a sócia e a não sócia Ânge-
la Maria Queiroz Areal, solteira, maior, residente na Avenida do
Dr. Morais Sarmento, lote 14, 3.º, esquerdo, Alcabideche, Cascais.

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.

Relatório

Introdução.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo

28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega por:
Dulce Manuela das Neves Baião, com residência na Arrentela, Sei-

xal, contribuinte fiscal n.º 192287745 e bilhete de identidade
n.º 9794290, de bens no valor de € 4500, os quais adicionados à
entrada em dinheiro de € 2500 totalizam o montante para realiza-
ção de uma quota com o valor nominal de € 7000, por si subscrita
no capital da sociedade Conta Relógio � Consultoria, Contabilidade
e Recursos Humanos, Unipessoal, L.da, com o contribuinte fiscal
n.º P 507072138, a constituir.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem:

Diverso equipamento informático, de som e imagem e mobiliário:

Quanti-
dade

Descrição

1 Móvel/estante � Conforama.
2 Estantes/biblioteca � Conforama.
1 Secretária c/ gavetas � Conforama.
1 Impressora HP 930.
1 Impressora Officejet HP.
1 Computador portátil Compaq CQ710.
1 Software Primavera/Plus.
1 PC Pavilion.
1 Equipamento imagem e som Samsumg.
1 Telemóvel Ericson.

3 � Os bens foram por nós avaliados em € 4500, de acordo com
critério baseado no justo valor, custo de reposição, conforme defini-
do na Directriz Contabilística n.º 13:

CustoQuanti-
Descrição reposiçãodade

(euros)

1 Móvel/estante � Conforama .......................... 200
2 Estantes/biblioteca � Conforama ................... 410
1 Secretária c/ gavetas � Conforama ................ 40
1 Impressora HP 930 ......................................... 40
1 Impressora Officejet HP ................................. 250
1 Computador portátil Compaq CQ710 ............ 600
1 Software Primavera/Plus ................................. 560
1 PC Pavilion ..................................................... 1 600
1 Equipamento imagem e som Samsumg ........... 600
1 Telemóvel Ericson .......................................... 200

Total .............................. 4 500

Responsabilidades.
4 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito.
5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Audi-
toria (DRA) 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Reali-
zação de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja
planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas.
Para tanto, o referido exame incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
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b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência
de eventuais ónus ou encargos;

c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A avaliação dos bens.
6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados de € 4500 e adicionados à entrada em dinheiro de € 2500,
atingem o valor nominal da quota de € 7000, atribuída ao sócio que
efectua tal entrada.

12 de Agosto de 2004. � Martinez, Carvalheda, Plácido e
Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por, Plácido Norberto dos Inocentes, revisor oficial de contas n.º 772.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 2007265486

CRUZINHA & CAMPOS, ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 623/040920; identificação de pessoa colectiva
n.º 506949923; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
03/040920.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por:

1.º João Manuel Gonçalves de Oliveira Campos, contribuinte fiscal
n.º 164398830, natural de Lisboa, freguesia de Santa Isabel, solteiro,
maior, residente na Rua de Vieira Lusitano, 39, rés-do-chão, esquer-
do, em Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 11306266, emi-
tido em 7 de Outubro de 2002 pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

2.º Nicole Michelle Booher Mendanha Cruzinha, contribuinte fis-
cal n.º 226093859, natural do Estados Unidos da América, de nacio-
nalidade americana, casada com Pedro Miguel Mendanha de Cruzinha
Soares sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua dos
Anjos, 17, 2.º, direito, Algés, Oeiras, portadora do cartão de residên-
cia n.º 23453, emitido em 2 de Fevereiro de 2002, em Lisboa, pelo
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

3.º Nuno Miguel Gonçalves de Oliveira Campos, contribuinte fiscal
n.º 136668690, natural de Lisboa, freguesia de Santa Isabel, solteiro,
maior, residente na Rua de Maria Andrade, 8, 4.º, direito, em Lisboa,
portador do bilhete de identidade n.º 8184526, emitido em 9 de Ou-
tubro de 2003, pelos Serviços de Identificação Civil.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cruzinha & Campos � Activida-
des Hoteleiras e Similares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ruben A. Leitão, 2,
letra A, rés-do-chão, freguesia das Mercês, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e simila-
res. Comércio de artesanato, produtos alimentares, artigos para o lar
e arte. Organização de eventos culturais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil e dez euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de mil seiscentos e setenta euros cada uma e
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265737

PARTNER 4 YOU � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 622/040920; identificação de pessoa colectiva
n.º 507090586; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
02/040920.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por:

Ana Paula Raposo Ramos, contribuinte fiscal n.º 193078520, na-
tural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,
solteira, maior, residente na Azinhaga da Bruxa, 2, porta 3, Lisboa,
titular do bilhete de identidade n.º 8911340, de 11 de Dezembro de
2001, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Jorge Manuel da Silva Carneiro Praça Freitas, contribuinte fiscal
n.º 129069159, natural da freguesia de Santa Justa, concelho de Lis-
boa, divorciado, residente na Avenida de Barbosa du Bocage, 28, cave
esquerda, Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 6978977, de 10
de Março de 2004, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Partner 4 You � Serviços de In-
formática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Barbosa du Bocage,
28, cave esquerda, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda 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 e consul-
toria na área informática, importação, comercialização e aluguer de
produtos informáticos, material de escritório, material de áudio e vídeo
e papelaria, recrutamento, selecção e formação de recursos humanos,
organização de eventos, tratamento e comercialização de dados elec-
trónicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas,
uma do valor nominal de quatro mil e novecentos euros pertencente
à sócia Ana Paula Raposo Ramos e outra do valor nominal de cem
euros pertencente ao sócio Jorge Manuel da Silva Carneiro Praça
Freitas.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana Paula Raposo
Ramos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265729

COUVE � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 621/040920; identificação de pessoa colectiva
n.º 506944115; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/040920.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Couve � Consultores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nunes Claro, 1, fregue-
sia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, 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 consultoria em comunicação,
cultura, organização e desenvolvimento social e tecnológico. Comér-
cio de material informático.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de onze mil duzentos e cinquenta euros,
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de cinco quotas: quatro quotas iguais do valor nominal de dois mil e
quinhentos euros cada uma e uma de cada sócio Bernardo Rosa Rami-
rez, Fátima Patrícia Nunes da Encarnação Marques Dias, Marta Dias
Baptista de Leiria e Borges e Tiago de Almeida Bernardo Pinto e
uma do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros titulada pelo
sócio Alexandre Miguel Guiomar Gomes Gonçalves Barata.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Bernardo Rosa
Ramirez, Fátima Patrícia Nunes da Encarnação Marques Dias e Mar-
ta Dias Baptista de Leiria e Borges.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265710

MESTRE & PEDRINHO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 619/040917; identificação de pessoa colectiva
n.º 507089014; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
04/040917.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por:

1.º Nuno Alexandre Pedrinho Martins, contribuinte fiscal
n.º 193749866, natural de Lisboa, freguesia de Alvalade, divorciado,
residente na Azinhaga dos Ulmeiros, lote 24, 3.º, direito, em Lisboa,
portador do bilhete de identidade n.º 8494324, emitido em 2 de Maio
de 2003, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Maria Fernanda Nobre de Araújo Mestre, contribuinte fiscal
n.º 115608532, natural da freguesia de Vilar, concelho do Cadaval,
casada com Vítor Manuel Colaço Mestre sob o regime da comunhão
de adquiridos, residente na Rua de São Mamede, 27, A, em Lisboa,
portadora do bilhete de identidade n.º 1280544, emitido em 11 de
Dezembro de 2002 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.
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ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mestre & Pedrinho � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Lopes Graça,
24, 3.º, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, 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 mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de quinze mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de nove mil euros, titulada pelo sócio Nuno Alexandre
Pedrinho Martins e outra do valor nominal de seis mil euros, titulada
pela sócia Maria Fernanda Nobre de Araújo Mestre.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265702

COM. TRATO A 3 � ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 618/040917; identificação de pessoa colectiva
n.º 507091400; inscrição n.º 01, número e data da apresentação:
03/040917.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e constituída por:

Tânia Teresa Inácio Marques, contribuinte fiscal n.º 212152483,
natural da freguesia de Torres Vedras, São Pedro e Santiago, concelho
de Torres Vedras, solteira, maior, residente na Travessa de João Iná-
cio, Casalinhos Alfaiata, 6, em Silveira, Torres Vedras, titular do bi-
lhete de identidade n.º 10959309, de 21 de Janeiro de 1999, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

Ana Rita Ramalho Gomes Quintal, contribuinte fiscal
n.º 196122767, natural da freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa,
casada com José António Pontes Quintal sob o regime da separação
de bens, residente na Avenida da Cidade de Luanda, lote 477, 1.º, C,
Santa Maria dos Olivais, Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 6999204, de 27 de Março de 2000, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa;

Carla Batista Pires Correia, contribuinte fiscal n.º 199625670,
natural de Moçambique, solteira, maior, residente na Rua de Gonçal-
ves Crespo, 41, 4.º, direito, em Lisboa, titular do bilhete de identida-
de n.º 7864580, de 4 de Abril de 2002, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Com. Trato A 3 � Atelier de Artes
Plásticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Possolo, 55, 1.º, fregue-
sia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo

ainda 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 formação nas áreas de cerâmi-
ca, serigrafia, design, desenho, fotografia e pintura (artes plásticas),
comércio de produtos referentes às actividades acima referidas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil e um euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais, do valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros cada
uma e uma de cada sócio.

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 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2007265699

PORTALEGRE
SOUSEL

QUINTA DA CARRANCA � FILIPE & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00081/
920320; identificação de pessoa colectiva n.º 502727543; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 02/041119.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Agosto de 2004.
Of. averbamento n.º 2, apresentação n.º 02/041119 � Cancelada.

Conferida, está conforme.

22 de Novembro de 2004. � O Conservador, Nélson Pinheiro.
2007832550

PORTO
AMARANTE

A VILAMEANENSE � INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Sede: Trovoada, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 398/
880315; identificação de pessoa colectiva n.º 501950249; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004179880



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 30 � 11 de Fevereiro de 2005 3046-(95)

ALFREDO, PAULO & JORGE OLIVEIRA
CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Vale da Estrada, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1847/
011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505783029; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2001565992

FARMÁCIA DE FIGUEIRÓ, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Água Nova, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2194/
030617; identificação de pessoa colectiva n.º 506611949; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314189

AUTO REPARADORA DO ALTO DA LIXA, L.DA

Sede: Toqueiras, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1044/
961203; identificação de pessoa colectiva n.º 503785849; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987650

SILVEIRA & PINTO, L.DA

Sede: Zona Industrial do Carido, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1357/
990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504502573; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987669

JOSÉ PINTO BABO, L.DA

Sede: Nogueira, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1773/
010830; identificação de pessoa colectiva n.º 505551977; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987642

CARPIMARANTE � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO
E CARPINTARIA, L.DA

Sede: Nora, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1268/
981007; identificação de pessoa colectiva n.º 504260286; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314197

CONSTRUÇÕES CESTAIS, L.DA

Sede: Edifício Cristal Center, Recta de Ramos, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 993/
960723; identificação de pessoa colectiva n.º 503712426; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987618

C. S. P. � COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, Edifício Tâmega, 1.º, fracção D,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 897/
950801; identificação de pessoa colectiva n.º 503472158; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987600

A IMOBILIÁRIA DOS PARDIEIROS, L.DA

Sede: Avenida de Joaquim Leite de Carvalho, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1325/
990401; identificação de pessoa colectiva n.º 504324900; data da
apresentação: 20040625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004968680

ABREU & PAULO � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Pinheiro Manso, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 921/
951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503529907; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987502
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C. A. D., AUTOMÓVEIS DO TÂMEGA, L.DA

Sede: Rampa Alta, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 488/
891213; identificação de pessoa colectiva n.º 502261242; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004966769

JORGE & PEDRO CERQUEIRA � MÉDICOS DENTISTAS, L.DA

Sede: Rua das Bucas, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 841/
950110; identificação de pessoa colectiva n.º 503338435; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004979933

I. S. 4 � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Acácio Lino, lote 46, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 939/
960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503570494; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004979941

SNACK-BAR O NOSSO CAFÉ, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1046/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503785733; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004979925

SAPATARIA CAROCHA, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 747/
940113; identificação de pessoa colectiva n.º 503127469; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314138

ALEXANDRE MACHADO & C.A, L.DA

Sede: Nora, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 251/
810414; identificação de pessoa colectiva n.º 501135324; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314120

A. S. O. R. � AUTO SERVIÇO ORGANIZADO
DE REBOQUE, TRANSPORTES � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Paredes Secas, Várzea, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2250/
031124; identificação de pessoa colectiva n.º 506624471; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314146

SOARES & LEITE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Boavista, Sanche, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1758/
010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505685167; data da
apresentação: 20040625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314170

JAPIMOBILI � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Casa da Quintazinha, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1560/
001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505215543; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987510

TRANSLOUREDO � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Casas Novas, Louredo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1999/
020515; identificação de pessoa colectiva n.º 506047849; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987685
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CONSTRUÇÕES TEIPO, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Figueiró, Santa Cristina, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1607/
010404; identificação de pessoa colectiva n.º 505393654; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004957514

ANTÓNIO JORGE DA CINHA MOREIRA DE SOUSA
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Santo Ildefonso, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1932/
020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505996090; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004957522

CONSTRUÇÕES J. CUNHA & FILHOS, L.DA

Sede: Devesinha, Figueiró, Santa Cristina, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 797/
940713; identificação de pessoa colectiva n.º 503234079; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2002877297

MACHADO PIMENTEL � TOPOGRAFIA E ENGENHARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vale de Leves, Sanche, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1371/
990813; identificação de pessoa colectiva n.º 504590910; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004063718

TÁXIS CENTRAIS DE VILA MEÃ, L.DA

Sede: Estação, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 102/
681001; identificação de pessoa colectiva n.º 500561613; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2002650705

EFEVE � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bouça da Cruz, Louredo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1633/
010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505439650; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2007353342

ROGÉRIO AVELINO PEREIRA RIBEIRO, L.DA

Sede: Senhora da Graça, Vila Caíz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2094/
021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506320901; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987693

NOR-NENTE CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Cestais, Freixo de Baixo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2017/
020524; identificação de pessoa colectiva n.º 505950316; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987626

POLICLÍNICA � ISABEL MAGALHÃES, L.DA

Sede: Rua de João Pinto Ribeiro, 61, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2236/
031023; identificação de pessoa colectiva n.º 506742873; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987073

MEDEIROS PINTO AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rampa Alta, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 483/
890922; identificação de pessoa colectiva n.º 502229110; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987081
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G. C. P. AUTO, L.DA

Sede: Relas, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 805/
940829; identificação de pessoa colectiva n.º 503252743; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003996621

MIGUEL & ALBERTO, L.DA

Sede: Edifício Cristal Center, BK, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1460/
000427; identificação de pessoa colectiva n.º 504977873; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987561

SERAFIM CARVALHO DE SOUSA & FILHO, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Leite de Carvalho, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 00647/
920908; identificação de pessoa colectiva n.º 502846038; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987588

S. A. T. A. � SOCIEDADE DE ALARMES
TELECOMUNICAÇÕES E AUTOMATISMOS, L.DA

Sede: Agração, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 643/
920820; identificação de pessoa colectiva n.º 502828358; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987596

BRAMA � FERRAMENTAS DIAMANTADAS, S. A.

Sede: Água Nova, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1217/
980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504172158; data da
apresentação: 20040625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314154

K. B. W. GRANITOS, S. A.

Sede: Água Nova, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1248/
980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504217453; data da
apresentação: 20040625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314162

ÁLVARO SÉRGIO MONTEIRO OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Ponte Seca, 3.º, direito, fracção AE,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2053/
020712; identificação de pessoa colectiva n.º 506176100; data da
apresentação: 20040625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004968478

MANUEL ANTÓNIO PINHEIRO CUNHA � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Paredes r/n, Várzea, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1905/
020108; identificação de pessoa colectiva n.º 505833514; data da
apresentação: 20040625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004968745

A. M. AGOSTINHO MOURA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Coelhos s/n, Aboim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1692/
010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505600420; data da
apresentação: 20040625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004968443

TRAÇOS � ATELIER D�ARTES E OFÍCIOS, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, Edifício Plus, loja D, rés-do-chão,
Madalena, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 978/
960613; identificação de pessoa colectiva n.º 503709271; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe relati-
vos ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

25 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ercília Leite
Ribeiro de Carvalho. 1000271394
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OLAVO SOUSA CARDOSO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Levandeira s/n, Mancelos, 4605 Vila Meã, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1689/
010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505600510; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004967048

FRANCISCO MACEDO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Nogueira, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1665/
010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505528614; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004179929

MIGUEL BENTO, IRMÃO & C.A, L.DA

Sede: Alto da Lixa, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 45/
600625; identificação de pessoa colectiva n.º 500193215; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004967501

AURÉLIO MATOS � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2072/
020830; identificação de pessoa colectiva n.º 506191389; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987634

MARIPINTO � MÁQUINAS, L.DA

Sede: Rio, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1190/
980312; identificação de pessoa colectiva n.º 504133020; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004979976

SUPERMERCADO DE GATÃO, L.DA

Sede: Cachada, Gatão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1310/
990209; identificação de pessoa colectiva n.º 504371924; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004979968

OLIVIMODA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Clube Residencial da Madalena, lote 15, 1.º, esquerdo,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1410/
991221; identificação de pessoa colectiva n.º 504790463; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004980001

J. SOUSA & FILHOS, L.DA

Sede: Fermil, Vila Garcia, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 749/
940121; identificação de pessoa colectiva n.º 502678615; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987677

VALENTIM FERNANDO, PINTO & VIEIRA, L.DA

Sede: Rua de Raimundo Magalhães, Real, Vila Meã, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 367/
870310; identificação de pessoa colectiva n.º 501794069; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004976608

FERNANDO CARVALHO MENDES & C.A, L.DA

Sede: Casa Pereira, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 465/
890612; identificação de pessoa colectiva n.º 502222468; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003324496
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ENGENHOARTE � ENGENHARIA ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 45, 1.º, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 558/
910118; identificação de pessoa colectiva n.º 502494425; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003324461

CLÍNICA DO SALTO, L.DA

Sede: Edifício de Santa Helena, Freitas, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2172/
030423; identificação de pessoa colectiva n.º 506456242; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003628428

CHURRASQUEIRA LEITE, L.DA

Sede: Lagarteira, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 984/
960627; identificação de pessoa colectiva n.º 503685070; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003655360

RUMOS � VESTUÁRIO E TÊXTEIS, S. A.

Sede: Monte, Figueiró (Santiago), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2183/
030516; identificação de pessoa colectiva n.º 503810797; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314278

VIRAMA � FÁBRICA DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial do Carido, lote 12, Figueiró (Santiago),
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1430/
000229; identificação de pessoa colectiva n.º 504152432; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003628436

LIVRARIA LILA, L.DA

Sede: Alto da Lixa, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2115/
021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506293459; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987545

ÓPTICAS CUNHA, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, Edifício Aires, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 487/
891121; identificação de pessoa colectiva n.º 502252219; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003999175

PEDREIRAS FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Sede: Pidre, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1776/
010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505633710; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987065

IMPAR � IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Monte, Figueiró (Santiago), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2220/
030904; identificação de pessoa colectiva n.º 502896183; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314294

ADRIANO MARINHO � EXPLORAÇÃO FLORESTAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Candemil, Candemil, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1801/
010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505754207; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003369996
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SOCIEDADE DE PAVIMENTAÇÕES LOUROSA
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lourosa, Gouveia (São Simão), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1829/
011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505718928; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003376003

AUTO PNEUS DE JAZENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Loureiro, Jazente, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1450/
000329; identificação de pessoa colectiva n.º 504954830; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987731

CONSTRUÇÕES VINHATEIRO, L.DA

Sede: Vinhateiro, Gondar, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1973/
020319; identificação de pessoa colectiva n.º 505943255; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987740

CASA DA QUINTÃZINHA � GESTÃO E SERVIÇOS
EMPRESARIAIS, L.DA

Sede: Casa da Quintãzinha, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1572/
010122; identificação de pessoa colectiva n.º 505293951; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987529

JOSÉ MARIA & C.A, L.DA

Sede: Rua do Dr. Miguel Pinto Martins, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 209/
790103; identificação de pessoa colectiva n.º 500820660; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987723

CONSTRUÇÕES ESCONDIDINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Escondidinho, Gondar, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1791/
010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505662019; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003375996

TALAI � ARTIGOS LAR, L.DA

Sede: Largo de Santa Luzia, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2155/
030219; identificação de pessoa colectiva n.º 506487431; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004979666

ABÍLIO PEREIRA CERQUEIRA � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Paredes, Várzea, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2147/
030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506467678; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004979534

RETIRO DA GAIVOTA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Edifício de Santa Helena, escritório n.º 1, Rua de Freitas,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2039/
020711; identificação de pessoa colectiva n.º 504828436; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004979623

FONSECA & COSTEIRA, L.DA

Sede: Monte, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1295/
981231; identificação de pessoa colectiva n.º 504405888; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314324
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A. V. M & PINTO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Senhora da Graça, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1787/
010910; identificação de pessoa colectiva n.º 504931822; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987057

ALTA COSTURA MARIA FRANÇA, L.DA

Sede: Paço, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 592/
911011; identificação de pessoa colectiva n.º 502632224; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987570

RESTAURANTE PAISAGENS DE AMARANTE, L.DA

Sede: Loteamento da Bela Vista, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 918/
951020; identificação de pessoa colectiva n.º 503509973; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987553

CARLOS, ROLANDO & MOISÉS � CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Espinheiro, Candemil, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1709/
010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505623439; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004968494

MANUEL AUGUSTO PEREIRA NUNES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Covelos de Cima, sem número, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1760/
010823; identificação de pessoa colectiva n.º 505600471; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004968753

TRAÇOS � ATELIER D�ARTES E OFÍCIOS, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, Edifício Plus, loja D, rés-do-chão,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 978/
960613; identificação de pessoa colectiva n.º 503709271; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004967013

NUNES & GUEDES, L.DA

Sede: Candemil, Candemil, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 445/
890220; identificação de pessoa colectiva n.º 502111917; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004966920

MAGALHÃES, ABREU & MAGALHÃES � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E AGRÍCOLAS, S. A.

Sede: Casal Novo, Vila Meã, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1571/
010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505286548; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004969890

ALVES PINTO & PINTO, L.DA

Sede: Parachã, Caixa 411, Fridão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1840/
011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505811111; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004979909

PREVIGES � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Casal Novo, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 887/
950605; identificação de pessoa colectiva n.º 503454680; data da
apresentação: 20040628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004969938
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ALFREDO MENDES � SERVIÇOS PRESTADOS
EM CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Olival, Padronelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1807/
010927; identificação de pessoa colectiva n.º 505773066; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004987022

A PRINCESA DO TÂMEGA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Largo de Santa Luzia, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 433/
881107; identificação de pessoa colectiva n.º 502060590; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003325514

BRÁS PINHEIRO & C.A, L.DA

Sede: Rua de Salgueirinhos, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 108/
681024; identificação de pessoa colectiva n.º 500564817; data da
apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004968222

SESINANDO FONSECA & C.A, L.DA

Sede: Monte, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 0769/
940318; identificação de pessoa colectiva n.º 503161470; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314308

GONDOMAR

VITORINO ALVES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 320/20030415; identificação de pessoa colectiva
n.º 506076318; número e data da apresentação: PC-24/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008269159

TITO FERNANDO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 36 438/820506; identificação de pessoa colectiva
n.º 501282327; número e data da apresentação: PC-13/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004083751

DINAPACA E DUMPERES, MÁQUINAS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5376/
950126; identificação de pessoa colectiva n.º 503349143; número
e data da apresentação: PC-14/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004083697

F. A. ARAÚJO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5460/
950216; identificação de pessoa colectiva n.º 503372358; número
e data da apresentação: PC-15/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004083727

CLAIR � BOUTIQUE DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 108/020926; identificação de pessoa colectiva
n.º 506269574; número e data da apresentação: PC-23/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008269140

CAFÉCHEIO � COMÉRCIO DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 128/991110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504657011; número e data da apresentação: PC-22/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2002651086

APIGESTEC � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS,
MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 691/040702; identificação de pessoa colectiva
n.º 506565793; número e data da apresentação: PC-21/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2004599693
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MANUEL & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 799/041111; identificação de pessoa colectiva
n.º 505362589; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/
171104.

Certifico que foram designados gerentes os sócios Manuel Augusto
Fernandes Pereira e Maria Margarida Emília dos Santos Pereira, por
deliberação de 17 de Novembro de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008274381

MOUTIAL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 096/991102; identificação de pessoa colectiva
n.º 504684906; número e data da apresentação: PC-12/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004083654

JORGE FONSECA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 175/010406; identificação de pessoa colectiva
n.º 504103725; número e data da apresentação: PC-11/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280217

PONTO CERTEIRO � PUBLICIDADE, MARKETING
E EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 488/031024; identificação de pessoa colectiva
n.º 506673359; número e data da apresentação: PC-331/040630.

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

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2003434461

SOPEFE � SOCIEDADE DE PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS PARA FUNDIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 16 754/660914; identificação de pessoa colectiva
n.º 500273634; número e data da apresentação: PC-330/040630.

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

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008647145

INSPETRO � INSPECÇÃO DE INSTALAÇÕES
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 484/031020; identificação de pessoa colectiva
n.º 506726967; número e data da apresentação: PC-329/040630.

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

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008269094

MARIA MANUELA & JAIME LANHOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 36 658/820702; identificação de pessoa colectiva
n.º 501265341; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/
041112.

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: 2 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008274152

REIS & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 802/121104; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507140761; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
041112.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Reis & Vaz, L.da, com sede na Rua do
Professor Abel Salazar, 18, da freguesia de Valbom, concelho de Gon-
domar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser trans-
ferida 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

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho, por grosso e
importação de vestuário, artigos de puericultura, brinquedos, jogos,
carrinhos de bebé e têxteis para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de doze
mil e quinhentos euros, e corresponde à soma de duas quotas de seis
mil duzentos e cinquenta euros cada, que pertencem uma a cada um
dos sócios Jorge Manuel Fernandes Reis Lopes e Eugénia Maria Fer-
nandes Reis Lopes Vaz.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante de vinte e cinco mil euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme o deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos
os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, para
estranhos, depende do consentimento da sociedade à qual fica reser-
vado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, o qual deverá ser exercido no prazo de
30 dias após a comunicação, por escrito, do sócio cedente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 30 � 11 de Fevereiro de 2005 3046-(105)

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões das assem-
bleias gerais serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos só-
cios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2004577371

FARMÁCIA POPULAR DE DR.A MARIA CECÍLIA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 813/041118; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507035453; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
041118.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Farmácia Popular de Dr.ª Maria Cecí-
lia � Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Jerónimo, 167, fre-
guesia de Melres, concelho de Gondomar.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
farmacêuticos.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de vinte e
cinco mil euros, representado por uma quota da única sócia Maria
Cecília Teixeira Freitas Duarte.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica a cargo de um ou mais gerentes designados em assembleia
geral.

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

3 � Fica desde já designada gerente a sócia Maria Cecília Teixeira
Freitas Duarte.

ARTIGO 6.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade que sirvam a prossecução do seu objecto social.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008274438

CLAUSTROS IN � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 814/041118; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506527271; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
041118.

Certifico que Maria de Fátima dos Santos Moreira constituiu a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Claustros In � Gestão de Condo-
mínios, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Giesta, 450, freguesia de Valbom,
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 na administração e gestão de condomínios;
Gestão e recuperação de créditos; Recrutamento de pessoal; Presta-

ção de serviços de angariação de clientes para instituições bancárias;
Prestação de serviços de baby-sitting; Prestação de serviços de lim-
peza.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ela sócia.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008274241

CONSULMAT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 812/041118; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506448339; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
041118.

Certifico que António José Ferreira Machado de Araújo, Nuno Bur-
bach de Sousa Trepa e Fernando Santos Loureiro Tavares constituí-
ram a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contra-
to:

1.º

A sociedade adopta a denominação CONSULMAT � Materiais de
Construção e Decoração, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Santegãos, freguesia de Rio Tinto,
concelho de Gondomar.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste na actividade de compra e venda de
materiais de construção e de decoração.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
e quinhentos euros, representado por três quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros, uma de cada sócio.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, dependendo do consenti-
mento da sociedade quando feita a estranhos.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social, por deliberação unânime dos só-
cios.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios António José
Ferreira Machado de Araújo e Nuno Burbach de Sousa Trepa.
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3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de
veículos automóveis.

8.º

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

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo do titular;
b) No caso de falência, ou insolvência do titular ou de penhora da

sua quota.
2 � O preço da amortização será o que resultar de um balanço

especial a realizar para o efeito.

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2006205137

MANUEL OLIVEIRA DA SILVA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 525/20010921; identificação de pessoa colectiva
n.º 505692228; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
18112004.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Novembro de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008274390

ÁLVARO RIBEIRO & HÉLDER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 851/20020218; identificação de pessoa colectiva
n.º 505967200; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 8 e 11/16112004.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º da sociedade em epígrafe, que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida nas condições que fo-
rem fixadas em assembleia geral pelo sócio Álvaro de Jesus Ribeiro,
já nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto, na
competente Conservatória do Registo Comercial, no prazo de três
meses a contar de hoje.

Mais certifico que Hélder Miguel Lopes Ribeiro cessou funções de
gerente em 25 de Outubro de 2004, por renúncia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008274195

BLUESILVER � TRADING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 810/041116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505926423; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
041116.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BLUESILVER � Trading, Unipes-
soal, L.da, com a sua sede na Rua dos Carregais, 521, freguesia de São
Cosme, concelho de Gondomar.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008274209

BARBOSA & MOREIRA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 328/030422; identificação de pessoa colectiva
n.º 505617358; número e data da apresentação: PC-2/040701.

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

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002882657

AGUIAR DOS REIS & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 35 636/811027; identificação de pessoa colectiva
n.º 501209565; número e data da apresentação: PC-1/040701.

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

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002882754

BULLONI � SOCIEDADE DE COMPONENTES
DE FIXAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 809/041116; identificação de pessoa colectiva
n.º 506695379; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/
16112004.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º, n.º 1, da sociedade em epí-
grafe, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua das Cavadas, 427, da freguesia de Baguim
do Monte, concelho de Gondomar.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008274233

TRANSPORTES LUÍS VELHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 323/010628; número e data da apresentação: PC-328/
040630.

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

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2004434813



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 30 � 11 de Fevereiro de 2005 3046-(107)

RIBEIRO, SILVA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 295/010612; identificação de pessoa colectiva
n.º 505409585; número e data da apresentação: PC-327/040630.

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

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280187

CENTRO DE ESTÉTICA E SAÚDE EDITE MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 056/020723; identificação de pessoa colectiva
n.º 505938189; número e data da apresentação: PC-326/040630.

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

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280179

CHICAMBA � CAFÉ, SNACK-BAR, CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3406/
930617; identificação de pessoa colectiva n.º 503012017; número
e data da apresentação: PC-8/040701.

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

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002597154

AJICAMPOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 47 183/900720; identificação de pessoa colectiva
n.º 502386649; número e data da apresentação: PC-16/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008641465

JERÓNIMO DE JESUS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 42 992/861103; identificação de pessoa colectiva
n.º 501734155; número e data da apresentação: PC-17/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280225

JOSÉ BORGES � CAFÉ E CONFEITARIA
SOSSEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5332/
950116; identificação de pessoa colectiva n.º 503343960; número
e data da apresentação: PC-18/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280233

ADELINO & FERNANDO � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7857/
961227; identificação de pessoa colectiva n.º 503799823; número
e data da apresentação: PC-20/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2000888623

JORGE & VIEIRA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 604/000217; identificação de pessoa colectiva
n.º 504847694; número e data da apresentação: PC-25/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280250

SAPATARIA ALTO DA BELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 494/010911; identificação de pessoa colectiva
n.º 505382350; número e data da apresentação: PC-25/040701.

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

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002865582

ANTÓNIO FERNANDO GUEDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 25 962/810424; identificação de pessoa colectiva
n.º 501150226; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
18112004.

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: 17 de Novembro de 2004.

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008274403

PRACAMA � INTERIORES E COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 463/030925; identificação de pessoa colectiva
n.º 506663205; número e data da apresentação: PC-4/040701.

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

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2008280195

AROL � CONSTRUÇÕES, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 784/020411; identificação de pessoa colectiva
n.º 505960745; número e data da apresentação: PC-3/040701.

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

16 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002882770
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