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4. Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ÍLHAVO

ILHAVAUTO — COMÉRCIO ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 77/
851119; identificação de pessoa colectiva n.º 501178830; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/050225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
alteração de pacto, por escritura outorgada em 24 de Fevereiro de
2005, a fl. 62 do livro n.º 17-A do 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Aveiro, alterando o artigo 1.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — Sede: Avenida de 25 de Abril, freguesia e concelho de Ílhavo.
2 — A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-

cia, deslocar a sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

Foi feito o depósito do pacto social, na sua redacção actualizada,
na pasta respectiva.

25 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002985057

TONS DO ARCO ÍRIS — OCUPAÇÃO DE TEMPOS
LIVRES UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Carolina Almeida Martins, 14, rés-do-chão,
Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1703/
050201; identificação de pessoa colectiva n.º 507174968; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: of. 2 e 3/050216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a ex-sócia Ma-
riana Isabel Rocha Graça renunciou à gerência, em 16 de Fevereiro de
2005, e efectuada a transformação em sociedade unipessoal por quo-
tas, por escritura outorgada em 16 de Fevereiro de 2005, a fl. 137 do
livro n.º 16-A do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada
de Aveiro, a qual passa reger-se pelas cláusulas dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tons do Arco Íris — Ocupação
de Tempos Livres Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Ílhavo, na
Rua de Carolina Almeida Martins, 14, rés-do-chão, freguesia da Gafa-
nha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

2 — A sociedade poderá deslocar a sede, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação social, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto prestação de serviços na área de
ocupação de tempos livres.

2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócia de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
à sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme deliberado em assembleia geral, pertence aos

gerentes nomeados em assembleia geral, sendo já gerente a sócia, Sandra
Isabel Ferreira da Silva.

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

ARTIGO 5.º

A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade de que esta careça e
poderão ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 25 000 euros, desde que aprovados e deliberados em as-
sembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sócia única e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos en-
tre si, desde que estes não contrariem a prossecução do objecto da
sociedade.

Mais declarou a segunda outorgante que não é sócia de mais nenhu-
ma sociedade unipessoal por quotas.

Conferi e está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes
da Cruz. 2002985014

ILHADOMUS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1710/
050211; identificação de pessoa colectiva n.º 507256379; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/050211.

Certifico que entre John Sarrico da Costa e mulher, Maria Luísa
Chuva Machado Marques da Costa, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residentes na Rua do Capitão João Cajeira, 38,
Ílhavo, foi constituída, por escritura outorgada em 11 de Fevereiro
de 2005, a fl. 108 do livro n.º 16-A do 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Aveiro, a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ILHADOMUS — Construções, L.da,
e tem a sua sede na cidade de Ílhavo, na Rua do Capitão João Cajeira,
38, freguesia de São Salvador, concelho de Ílhavo.

2 — A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: construção civil; promoção
imobiliária; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócia de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
pertence aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando des-
de já nomeada gerente a sócia Maria Luísa Chuva Machado Mar-
ques da Costa.

2 — Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência, em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade de que esta careça
e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de 600 000 euros, desde que aprovados e deliberados
em assembleia geral.

Mais declararam os outorgantes:
Que o capital social foi depositado em 3 de Fevereiro corrente, na

agência em Aveiro do Banco Santander Totta, S. A., numa conta aberta
em nome da sociedade, o que declararam sob sua inteira responsabili-
dade;

Que a gerência ora designada fica, desde já, autorizada a proceder
ao levantamento do capital depositado para fazer face às despesas
de constituição, registo e instalação da sociedade, bem como às des-
pesas de aquisição de equipamento necessário à prossecução do ob-
jecto social, e a celebrar, em nome da sociedade, contratos de com-
pra e venda de bens móveis e imóveis, arrendamento e leasing,
assumindo a sociedade todos os direitos e obrigações decorrentes
desses negócios jurídicos, com o registo definitivo do contrato de
sociedade.

11 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Elmano Men-
des da Cruz. 2002985006

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

PARAÍSO & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2734/940310; identificação de pessoa colectiva n.º 503152331;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/050215.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que o gerente Alexandre Manuel
Agrela Paraíso Vieira cessou as suas funções, em 11 de Fevereiro de
2005, por renúncia.

Está conforme.

1 de Março de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2006860690

CRMOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1400/810302; identificação de pessoa colectiva n.º 501131230;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 5/050215.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 437 355,97 euros,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, para aumento do valor
nominal das suas quotas e do seguinte modo: António Teixeira Ro-
cha, com 272 413,58 euros; Maria Teresa Xará da Costa, com
92 471,19 euros; Andrea Raquel da Costa Teixeira Rocha, casada com
Paulo David Silva Monteiro na comunhão de adquiridos, com
33 735,60 euros; Hugo Alexandre da Costa Teixeira Rocha, com
33 735,60 euros; e pelo novo sócio agora admitido, José Carlos Tei-
xeira Pinho Rocha, casado com Celiana Maria Barbosa Pangaio na
comunhão de adquiridos, residente em Pinhão, Pindelo, Oliveira de
Azeméis, com 5000 euros.

Alterado o artigo 3.º
Capital: 1 000 000 de euros.
Sócios e quotas:
1) António Teixeira Rocha — 610 000 euros;
2) Maria Teresa Xará da Costa — 205 000 euros;
3) Andrea Raquel da Costa Teixeira Rocha — 90 000 euros (bem

próprio);
4) Hugo Alexandre da Costa Teixeira Rocha — 90 000 euros;
5) José Carlos Teixeira Pinho Rocha — 5000 euros.

b) Foi transformada em sociedade anónima, por deliberação de
27 de Janeiro de 2005, que aprovou o contrato pelo qual a socie-
dade passa a reger-se integrado por 25 cláusulas e que a seguir se
transcreve:

Estatutos da sociedade anónima CRMOLDES, S. A.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e outras formas de representação

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CRMOLDES, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Pinho Rocha, 201,
Pinhão, freguesia do Pindelo, concelho de Oliveira de Azeméis.

2 — Por decisão do conselho de administração, a sociedade pode:
a) Deslocar a sua sede;
b) Criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de

representação, no território nacional ou no estrangeiro.

Objecto da sociedade

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico de moldes, nomeada-
mente para plásticos, zamaks e alumínio.

ARTIGO 4.º

A sociedade, mediante decisão do conselho de administração, pode
adquirir e alienar participações em sociedades com objecto diferente
do referido no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais,
em sociedades de responsabilidade limitada, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, novas sociedades, consórcios e associa-
ções em participação.

Duração

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

ARTIGO 6.º

O capital social é de 1 000 000 de euros e encontra-se dividido em
1 000 000 de acções com o valor nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 7.º

1 — As acções serão nominativas e ou ao portador, reciprocamente
convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as des-
pesas de conversão.

2 — Haverá títulos de 1, 5, 10, 50 e 1000 acções ou múltiplos de
1000.

3 — Os títulos definitivos ou provisórios conterão a assinatura do
presidente do conselho de administração.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei e nas
condições que forem deliberadas pela assembleia geral.

2 — Salvo deliberação em contrário pela assembleia geral que apro-
var a emissão, os accionistas terão direito de preferência na subscri-
ção de obrigações, na proporção das acções que detêm.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias e fazer so-
bre elas as operações mais convenientes para o interesse da socie-
dade, desde que permitidas por lei.
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CAPÍTULO III

Órgãos da sociedade

ARTIGO 10.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
de voto.

2 — Os membros dos órgãos sociais, ainda que não tenham direito
de voto, deverão tomar parte nas assembleias gerais e intervir na
discussão dos assuntos nelas tratados.

3 — Os obrigacionistas que não sejam membros dos órgãos sociais
não poderão estar presentes nas assembleias gerais.

ARTIGO 12.º

1 — A participação dos accionistas na assembleia geral depende do
averbamento das acções em seu nome, até 15 dias antes da data da
reunião.

2 — A cada grupo de 100 acções corresponde 1 voto.
3 — Os accionistas titulares de um número de acções inferior a

100 podem agrupar-se, nos termos legais, a fim de poderem partici-
par na assembleia geral.

4 — Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, por
ascendente ou descendente, por um accionista ou membro do conse-
lho de administração; os accionistas que forem pessoas colectivas
poderão fazer-se representar por quem para o efeito indicarem.

5 — Os instrumentos de representação dos accionistas devem dar
entrada na sede até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior ao da
realização da assembleia.

ARTIGO 13.º

1 — Para além dos casos previstos na lei, a assembleia geral será
convocada sempre que o conselho de administração ou accionistas
que sejam titulares de acções correspondentes ao mínimo exigido por
lei solicitem ao presidente da mesa a sua convocação, com simultâ-
nea indicação da ordem do dia.

2 — A assembleia deverá ser convocada nos termos da lei, podendo
sê-lo por carta registada a todos os accionistas, caso todas as acções
sejam nominativas.

ARTIGO 14.º

1 — As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do capital social nela
representado, salvo disposição diversa da lei ou do contrato.

2 — As votações efectuam-se pelo modo indicado pelo presidente
da mesa, a não ser que a assembleia geral, sob proposta de algum
accionista, delibere adoptar outro modo de votação.

ARTIGO 15.º

1 — A mesa da assembleia é composta por um presidente e um
secretário, podendo qualquer deles ser ou não accionista.

2 — O secretário substituirá o presidente nas suas faltas e impedi-
mentos.

3 — Os membros da mesa são eleitos pela própria assembleia.

Administração

ARTIGO 16.º

A administração da sociedade compete a um conselho de adminis-
tração, composto por três membros eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Ao conselho de administração compete, designadamente, e sem
prejuízo das atribuições que por lei lhe são conferidas:

a) Gerir a sociedade, praticando todos os actos e operações ineren-
tes ao seu objecto social;

b) Definir as políticas gerais da sociedade;
c) Promover a elaboração dos planos de actividade e os orçamen-

tos anuais e plurianuais, aprovando-os e coordenando a sua execução;

d) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, móveis ou
imóveis;

e) Adquirir participações em sociedades, celebrar acordos ou con-
tratos de cooperação e associação com outras empresas e participar
em agrupamentos complementares de empresas e consórcios;

f) Elaborar o relatório, o balanço de contas, formulando a propos-
ta de aplicação dos resultados de cada exercício, a submeter à aprecia-
ção da assembleia geral;

g) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento e
realizar operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos judiciais e
comprometer-se em arbitragem, com ou sem recurso, e assinar ter-
mos de responsabilidade;

i) Nomear mandatários ou procuradores nos termos legalmente
previstos.

ARTIGO 18.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores;
c) Pelas assinaturas de um administrador e um procurador, nos

precisos termos do mandato.
2 — Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por

um só administrador.

Fiscalização

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único, que será
obrigatoriamente um revisor oficial de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições comuns

ARTIGO 20.º

1 — O mandato dos órgãos sociais durará quatro anos, sendo per-
mitida a reeleição por uma ou mais vezes.

2 — Os membros dos órgãos sociais exercerão o seu mandato até
que os novos membros tomem posse dos respectivos cargos, sem
prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia, impedimento
temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

ARTIGO 21.º

As remunerações a atribuir aos membros dos órgãos sociais serão
fixadas pela assembleia geral, podendo esta delegar tais poderes numa
comissão eleita para esse fim.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 22.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à formação da
reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço terão a
aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar dis-
tribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 24.º

1 — A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 — Ao conselho de administração compete proceder à liquidação
social, quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 25.º

Os órgãos sociais ficam desde já assim constituídos, para o quadrié-
nio de 2005 a 2008:

Mesa da assembleia geral: presidente, José Carlos Teixeira Pinho
Rocha; secretário, Hugo Alexandre da Costa Teixeira Rocha.

Conselho de administração: presidente, António Teixeira Rocha; vo-
gais: Maria Teresa Xará Costa e Andrea Raquel Costa Teixeira Rocha.
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Fiscal único: efectivo, Ângelo Couto, Alberto Couto & Carlos Ri-
beiro, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo
Dr. Ângelo Manuel Oliveira Couto, revisor oficial de contas n.º 590;
suplente, Dr. Alberto Gomes Pereira do Couto, revisor oficial de contas
n.º 5.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2006860720

BASTOS & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1275/790709; identificação de pessoa colectiva n.º 500884579;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 10/050210.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por
mútuo acordo dos sócios, Armindo Ribeiro Nunes e Emília Soares
Fernandes Nunes, tendo as contas sido aprovadas em 15 de Novem-
bro de 2004, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2006860674

SETITA — FÁBRICA DE BONECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2156/891114; identificação de pessoa colectiva n.º 502249404;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/050216.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi deslocada a sede para a Zona
Industrial, Loureiro, Oliveira de Azeméis.

Está conforme.

2 de Março de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2006860747

BSF IMPORTAÇÕES — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3792/000821; identificação de pessoa colectiva n.º 505032198;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/050216.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi deslocada a sede para a Zona
Industrial, Loureiro, Oliveira de Azeméis.

Está conforme.

2 de Março de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2006860739

VENAMERICA — SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2355/910412; identificação de pessoa colectiva n.º 502537450;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 3/050216.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por
acordo dos sócios, Daniel Pinto de Oliveira Freitas e Emília de Lur-
des Ferreira Nunes Freitas, tendo as contas sido aprovadas em 4 de
Fevereiro de 2005, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

2 de Março de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2006860755

CONSTRUÇÕES AMADEU & MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3785/000731; identificação de pessoa colectiva n.º 504732951;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: of. 4 e 5/050216.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Cessou as suas funções o gerente Manuel Ferreira Gonçalves,
em 2 de Fevereiro de 2005, por renúncia;

b) Foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato social, cuja re-
dacção passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da respectiva escrita, é de 19 952 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas de 9976 euros cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios, Amadeu Manuel Ferreira Gonçalves e Maria de
Fátima Oliveira dos Reis Gonçalves.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, Amadeu
Manuel Ferreira Gonçalves e Maria de Fátima Oliveira dos Reis Gon-
çalves, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de
qualquer um deles para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

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

Está conforme.

2 de Março de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2006860496

VALMICRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VÁLVULAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2455/920213; identificação de pessoa colectiva n.º 502701510;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 6/050215.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por
acordo dos sócios, tendo as contas sido aprovadas em 31 de Janeiro
de 2005, nada havendo a partilhar.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2006860712

SANTA MARIA DA FEIRA

CHAMPEFEIRA — ROLHAS PARA CHAMPANHE, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-

trícula n.º 4599/960123; identificação de pessoa colectiva
n.º 503582530; números e datas dos depósitos: 334/17062003 e
77/10052004.

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

Conferida.

15 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000182534

ANTÓNIO JOSÉ ALVES DA ROCHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7647/020315; identificação de pessoa colectiva
n.º 505939983; número e data do depósito: 84/12052004.

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

Conferida.

15 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005165166
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NOVA PEDRA — ACABAMENTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2231/870206; identificação de pessoa colectiva
n.º 501780181; número e data do depósito: 85/12052004.

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

Conferida.

15 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005165174

CLÍNICA DR. ANTÓNIO FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1920/840914; identificação de pessoa colectiva
n.º 501489894; número e data do depósito: 86/12052004.

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

Conferida.

15 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000196713

ANTÓNIO TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1572/800905; identificação de pessoa colectiva
n.º 501054286; número e data do depósito: 80/11052004.

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

Conferida.

15 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005165158

BASTOS DE ALMEIDA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1454/790409; identificação de pessoa colectiva
n.º 500837201; número e data do depósito: 364/18062003.

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

Conferida.

15 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000190286

LUÍS RIBEIRO & PAULO ANACLETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4621/951024; identificação de pessoa colectiva
n.º 501558578.

Certifico que, em 13 de Maio de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000179762

CONTAVERGADA — GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3663/921218; identificação de pessoa colectiva
n.º 502901209; número e data do depósito: 362/18062003.

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

Conferida.

15 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000196730

CONSTRUÇÕES — PINTO BASTOS & HENRIQUES
PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5715/981002; identificação de pessoa colectiva
n.º 504267523; número e data do depósito: 83/12052004.

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

Conferida.

15 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005165182

PEREIRA DA COSTA & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7203/010914; identificação de pessoa colectiva
n.º 505726033; número e data do depósito: 82/12052004.

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

Conferida.

15 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2003829970

JOAQUIM & COSTA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5867/990304; identificação de pessoa colectiva
n.º 504487663; número e data do depósito: 81/11052004.

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

Conferida.

15 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005165140

GONÇALVES & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3192-A/901205; identificação de pessoa colectiva
n.º 502529466; número e data do depósito: 73/06052004.

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

Conferida.

11 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005158518

AUTO PNEUS VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3683/930107; identificação de pessoa colectiva
n.º 502907231; número e data do depósito: 72/06052004.

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

Conferida.

11 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000230954
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RADRI — CONFECÇÕES E BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2822/890802; identificação de pessoa colectiva
n.º 502200855; números e datas dos depósitos: 108/21052003 e
69/03052004.

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

Conferida.

11 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000183000

LOJA DO AVÔ CANTIGAS — COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7326/011024; identificação de pessoa colectiva
n.º 505806398; número da prestação de contas: 66; data do de-
pósito: 280404.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

19 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003827358

SOAMCO — INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2665/890228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502116234; número da prestação de contas: 65; data do de-
pósito: 270404.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

19 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003847472

HEATH LAMBERT & AMORIM RE — SOCIEDADE
CORRETORA DE RESSEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 8439/031126; identificação de pessoa colectiva
n.º 502981458; número da prestação de contas: 64; data do de-
pósito: 270404.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

21 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003847456

GOPACA — FÁBRICA DE PAPEL
E CARTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3599/921007; identificação de pessoa colectiva
n.º 502863200; número da prestação de contas: 2328; data do
depósito: 020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

19 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2005189731

SÓ UM — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5683/980827; identificação de pessoa colectiva
n.º 504251279; número e data da prestação de contas: 378/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000170536

QUIMIFEIRA — COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4318/950210; identificação de pessoa colectiva
n.º 503377929; número e data da prestação de contas: 379/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000170455

FEIRA ATELIER 2 — COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6528/000731; identificação de pessoa colectiva
n.º 505091321; número e data da prestação de contas: 380/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000170340

RUI OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7463/020102; identificação de pessoa colectiva
n.º 505703033; números e datas das prestações de contas: 1412/
03 e 381/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000184960

RUI CASTRO FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7085/010730; identificação de pessoa colectiva
n.º 505674084; número e data da prestação de contas: 382/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000232540

SARANITA — CORTE E COSTURA
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6849/010518; identificação de pessoa colectiva
n.º 505487918; número e data da prestação de contas: 383/04.
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Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005166367

CATIBRUNO — CORTE E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4602/960124; identificação de pessoa colectiva n.º 503582557;
números e datas das prestações de contas: 830/02 e 384/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000181015

JORGE VIEIRA & SOFIA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5406/980216; identificação de pessoa colectiva
n.º 504091344; número e data da prestação de contas: 385/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005180254

RADRI — CONFECÇÕES E BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2822/890802; identificação de pessoa colectiva
n.º 502200855; número e data da prestação de contas: 386/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2005180262

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, PEÇAS
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6475/000616; identificação de pessoa colectiva
n.º 504895656; número e data da prestação de contas: 390/04.

Certifico que, em 17 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000180299

JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA LEAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2559/881006; identificação de pessoa colectiva
n.º 502055375; número e data da prestação de contas: 387/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2002343896

FERNANDO ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5267/971110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504005340; número e data da prestação de contas: 388/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2002343969

CAM — CENTRAL ABASTECEDORA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1747/820622; identificação de pessoa colectiva
n.º 501286713; número e data da prestação de contas: 389/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2007430223

G. R. — GABINETE DE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5144/970704; identificação de pessoa colectiva
n.º 503951366; número da prestação de contas: 360; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

26 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000170625

JACINTO AZEVEDO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 8040/021118; identificação de pessoa colectiva
n.º 502142030; número da prestação de contas: 357; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

27 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2005197882

J. NUNES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2548/880921; identificação de pessoa colectiva
n.º 502039523; número da prestação de contas: 356; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

26 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2005192830

CAFÉ-RESTAURANTE NENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1749/820629; identificação de pessoa colectiva
n.º 501237534; número da prestação de contas: 355; data do de-
pósito: 040616.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

26 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2005192856

ALBERTO BENTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3140/900627; identificação de pessoa colectiva
n.º 502488573; número da prestação de contas: 354; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

27 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2005192872

AGOSTINHO FONTES SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7173/010904; identificação de pessoa colectiva
n.º 505518260; número da prestação de contas: 353; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

26 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2005192902

TRANSPORTES CENTRAIS DE CHOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 715/181068; identificação de pessoa colectiva
n.º 501070850; número da prestação de contas: 352; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

26 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2005192910

ANTÓNIO BARBOSA & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5056/970411; identificação de pessoa colectiva
n.º 503866075; número da prestação de contas: 351; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

27 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2005192899

MANUEL JACINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2894/891110; identificação de pessoa colectiva
n.º 502244550; número da prestação de contas: 359; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

26 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2005197874

RODRIGUES & TAVARES — AUTOMATISMOS
E SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7758/020516; identificação de pessoa colectiva
n.º 506110265; número da prestação de contas: 365; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

27 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000170510

BELO COMERCIAL — COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5554/980520; identificação de pessoa colectiva n.º 504298178;
número da prestação de contas: 370; data do depósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

27 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000170234

AUGUSTO RIBEIRO — CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4822/960906; identificação de pessoa colectiva
n.º 503774952; número da prestação de contas: 361; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

26 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000170226

MANUEL GOMES DE SOUSA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 974/750319; identificação de pessoa colectiva
n.º 500378550; número da prestação de contas: 362; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

27 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000170269

MANUEL GOMES DE SOUSA & C.A 2 — COMPRAS
E VENDAS DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7280/011008; identificação de pessoa colectiva
n.º 505667177; número da prestação de contas: 364; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

27 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000170218

CONFEITARIA RENASCER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4521/951030; identificação de pessoa colectiva
n.º 503526193; número da prestação de contas: 363; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

27 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000170382

PIK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 8444/031204; identificação de pessoa colectiva
n.º 506633390; número da prestação de contas: 366; data do de-
pósito: 040616.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

27 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000170390

PEDRO COELHO RODRIGUES LIMA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5977/990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504369369;
número da prestação de contas: 367; data do depósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

27 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000170307

JOAQUIM SALOMÃO C. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5880/981207; identificação de pessoa colectiva
n.º 504462563; número da prestação de contas: 368; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

27 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000170552

RICARDO NEVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7439/011212; identificação de pessoa colectiva
n.º 505751534; número da prestação de contas: 369; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

27 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2000170471

IMOCARDOSO — IMOBILIÁRIO E INVESTIMENTOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-

trícula n.º 5362/980126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504091760; número e data do depósito: 399/17062004.

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

Conferida.

29 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000197523

RODRIGUES & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2370/880212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501935657; número e data do depósito: 331/17062003.

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

Conferida.

15 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000280446

ARAÚJOS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1866/871006; identificação de pessoa colectiva
n.º 501431020; número e data do depósito: 332/17062003.

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

Conferida.

15 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000280445

S21 — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4292/950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503378151;
número da prestação de contas: 300; data do depósito: 040615.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

21 de Outubro de 2004. — O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000182240

PEDRO EVARISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2977/900223; identificação de pessoa colectiva
n.º 502303875; número da prestação de contas: 298: data do de-
pósito: 040614.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

20 de Outubro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
de Jesus Quaresma dos Santos. 2007430690

AGOLAL — SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-

trícula n.º 7139/010817; identificação de pessoa colectiva
n.º 505514486; número da prestação de contas: 299: data do de-
pósito: 040615.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

20 de Outubro de 2004. — A Escriturária Superior, Helena Maria
de Jesus Quaresma dos Santos. 2000174744

SOBROCORK — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3864/930823; identificação de pessoa colectiva
n.º 503055166; número da prestação de contas: 236: data do de-
pósito: 040604.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

Conferida.

21 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2005192228

MARCIANO DAS NEVES OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7105/010803; identificação de pessoa colectiva
n.º 505537656; número da prestação de contas: 51; data do de-
pósito: 150304.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2003.

19 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003829911

DRAGÃO ABRASIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 222/350814; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500298980; número da prestação de contas: 71; data do de-
pósito: 050503.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

19 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2000192556

CONSTRUÇÕES — VÍTOR ROBALINHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6905/010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505531429;
números e datas dos depósitos: 227/12062003 e 70/04052004.

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

Conferida.

11 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000954049

LAVANDARIA DA PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4990/970214; identificação de pessoa colectiva
n.º 503841820; número e data do depósito: 71/06052004.

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

Conferida.

11 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005165050

GESTMASCO — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6744/010221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505078252; número e data do depósito: 74/06052004.

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

Conferida.

11 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005158526

METALÚRGICA RECOR, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-

trícula n.º 797/700601; identificação de pessoa colectiva
n.º 500192502; número e data do depósito: 75/06052004.

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

Conferida.

11 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2005158500

J. M. — CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4678/960329; identificação de pessoa colectiva
n.º 503638617; número e data do depósito: 351/17062003.

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

Conferida.

11 de Outubro de 2003. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000168400

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOTASECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2988/900301; identificação de pessoa colectiva
n.º 502305274; número e data da prestação de contas: 377/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000170501

NOVOS — SO — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5978/990518; identificação de pessoa colectiva
n.º 504376306; número e data da prestação de contas: 376/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000170277

AO QUADRADO — GALERIA E PROMOTORES
DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6551/000906; identificação de pessoa colectiva
n.º 505003902; número e data da prestação de contas: 375/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000170366

COELHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2969/900219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502298677; número e data da prestação de contas: 374/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000170315

DIOGO PIRES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5025/970318; identificação de pessoa colectiva
n.º 503951846; número e data da prestação de contas: 373/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000170420

CLÍNICA DENTÁRIA DE CÉLIA PORTELA
DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6640/001130; identificação de pessoa colectiva
n.º 505122502; número e data da prestação de contas: 372/04.
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Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000170145

DIAMANT-FER — FERRAMENTAS DIAMANTADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6966/010628; identificação de pessoa colectiva
n.º 505118564; número e data da prestação de contas: 371/04.

Certifico que, em 16 de Junho de 2004, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 2000170331

SOUSA & COELHO, CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3697/930125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502959665; número e data do depósito: 350/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2005192767

MANUEL JOSÉ BAPTISTA CORREIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2369/871120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501901841; número e data do depósito: 349/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2005192783

ANTÓNIO SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2730/890404; identificação de pessoa colectiva
n.º 502136650; número e data do depósito: 348/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2005192791

IMPORAUTOMAÇÃO — IMPORTAÇÃO MATERIAL
PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6778/010326; identificação de pessoa colectiva
n.º 505364298; número e data do depósito: 347/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2005192821

CORTIÇAS — MOTA SANTOS — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6656/001221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505246384; número e data do depósito: 346/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2005192805

IRMÃOS MARQUES DOS SANTOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-

trícula n.º 1780/821112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501352724; número e data do depósito: 344/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2005165697

IRMÃOS CAVACO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-

trícula n.º 1842/830527; identificação de pessoa colectiva
n.º 500606587; número e data do depósito: 343/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2005165719

ANTÓNIO MARQUES DOS SANTOS CAVACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1842/830527; identificação de pessoa colectiva
n.º 501431217; número e data do depósito: 342/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2005165727

IRMÃOS GOMES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2286/870515; identificação de pessoa colectiva
n.º 501829024; número e data do depósito: 339/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2005177598

SOCIPAIS — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6454/000602; identificação de pessoa colectiva
n.º 505006111; número e data do depósito: 338/160604.
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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 2003.

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2005177636

MANUEL PINTO ALVES VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1083/760305; identificação de pessoa colectiva
n.º 500576475; número e data do depósito: 345/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2003853073

IRMÃOS MARQUES DOS SANTOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-

trícula n.º 1780/821112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501352724; número e data do depósito: 341/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2000164889

IRMÃOS CAVACO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-

trícula n.º 1171/770121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500606587; número e data do depósito: 340/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2000164897

DISSOLTIN — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE DISSOLUÇÕES, COLAS E TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2113/860416; identificação de pessoa colectiva
n.º 501656278; número e data do depósito: 336/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2005197033

TRIO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6000/990609; identificação de pessoa colectiva
n.º 504486527; número e data do depósito: 337/160604.

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

Conferida.

5 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José António
Lopes da Rocha Figueiredo. 2005166014

AUTO MANAIACAR — COMÉRCIO DE SUCATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2002/850829; identificação de pessoa colectiva
n.º 501553991; número e data do depósito: 694/25062003.

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

Conferida.

29 de Outubro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000196691

APOLO — TRADING INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3107/901214; identificação de pessoa colectiva
n.º 502465565; número e data do depósito: 409/17062004.

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

Conferida.

3 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
2000166261

MANUEL JACINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2894/891110; identificação de pessoa colectiva
n.º 502244550; número da prestação de contas: 358; data do de-
pósito: 040616.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

26 de Outubro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 2005197890

CONTÍNUO — FORMULÁRIOS
PARA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3484/920409; identificação de pessoa colectiva
n.º 502753617; número da prestação de contas: 2037; data do
depósito: 280702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

20 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 1000280218

ANDARNOR SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2486/880608; identificação de pessoa colectiva
n.º 501992804; número da prestação de contas: 40; data do de-
pósito: 310303.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

19 de Outubro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 1000280216

VALE DE CAMBRA

CELSO VILARINHO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1047/030404; identificação de pessoa colectiva n.º 506402185;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20050228.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes registos:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Fevereiro de 2005.

Conferido, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Augusta Teixeira Ferreira da Silva. 2007112400

BEJA
ALVITO

VICRUZ — INFORMAÇÃO E MEDICINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 77/
20050211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20050211.

Certifico que, por escritura de 19 de Janeiro de 2005, lavrada de
fl. 44 a fl. 45 do livro n.º 339-E do 17.º Cartório Notarial de Lisboa,
Maria Helena Melgueira Vicente e Rui Jorge dos Santos Cruz, casados
sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua de D. Pedro
V, 122, 2.º, Lisboa, constituem a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelas cláusulas constantes do documento complementar elabora-
do nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que
constitui parte integrante desta escritura:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma VICRUZ — Informação e Medi-
cina, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Correia, 1,
freguesia de Vila Nova da Baronia, concelho de Alvito.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste:
a) Exercício da actividade clínica;
b) Participação ou realização de acções de formação em áreas da

medicina;
c) Consultoria, formação, serviços e fornecimentos de soluções no

domínio das tecnologias de informação aplicadas à medicina;
d) Consultoria e formação na área da telemedicina e das tecnolo-

gias de informação por ela usadas;
e) Participação ou realização de acções de formação em áreas das

tecnologias de informação e das telecomunicações;
f) Produção de conteúdos nas áreas acima referidas.

3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes
quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente à só-
cia Maria Helena Melgueira Vicente;

b) Uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Rui Jorge dos Santos Cruz.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

4.º

1 — A gerência da sociedade é exercida por ambos os sócios, fi-
cando, desde já, nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

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

5.º

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

6.º

1 — É livre a divisão e a cessão de quotas, parcial ou total, entre
sócios.

2 — Nos restantes casos, a cessão de quotas, total ou parcial, fica
dependente do consentimento da sociedade, a qual terá sempre o di-
reito de preferência, em primeiro lugar.

3 — Para efeitos do n.º 2 do presente artigo, o sócio cedente de-
verá comunicar, por carta registada com aviso de recepção, endere-
çada à sociedade, o preço e demais condições da cessão, nomeada-
mente o nome do cessionário.

4 — A falta de resposta da sociedade no prazo de 60 dias, a contar
da data da recepção da comunicação referida no número anterior, deixa
de fazer depender do consentimento a eficácia da cessão.

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) No caso de falência, insolvência, interdição ou inabilitação de

qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando, em resultado de acção de divórcio ou separação de

pessoas e bens, a quota seja atribuída ao cônjuge não sócio;
i) 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.

8.º

1 — Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, e feitas as provisões e reintegrações
consideradas convenientes, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

2 — Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar os fun-
dos que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios so-
ciais.

3 — A repartição dos lucros entre sócios será sempre feita na pro-
porção das suas quotas.

9.º

1 — No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão li-
quidatários, procedendo entre si à partilha dos bens sociais por co-
mum acordo.

2 — Na falta de acordo, ou parte do património em que este não
se verifique, os bens individualmente considerados serão objecto de
adjudicação ao sócio que por eles oferecer o maior lance.

Está conforme o original.

4 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Charruadas Hermenegildo. 2008458369

BRAGA
BRAGA

BICIBRAGA — COMÉRCIO DE BICICLETAS, L.DA

Sede: Rua da Quinta da Armada, 155, rés-do-chão, direito,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9496/
040311; identificação de pessoa colectiva n.º 506908097; averba-
mentos of. n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 12, 13 e 16/050225.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de Se-
rafim Manuel Soares da Cruz e de José Pedro Magalhães Gomes, por
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renúncia, em 25 de Fevereiro de 2005, e a alteração do contrato
quanto ao n.º 1 dos artigos 3.º e 4.º, que ficam com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em seis quotas, uma do valor nominal de 1300 eu-
ros e outra do valor nominal de 400 euros, ambas pertencentes ao
sócio Vítor Manuel Neves da Silva Cruz, uma do valor nominal de
1300 euros e outra do valor nominal de 400 euros, ambas pertencen-
tes ao sócio Sérgio Filipe Machado Pereira dos Santos Coutinho, e
duas iguais do valor nominal de 800 euros, ambas pertencentes à só-
cia Maria Clara Matos Silva Soares da Cruz.

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, mantendo-se na gerência os sócios Vítor Manuel Neves
da Silva Cruz, Sérgio Filipe Machado Pereira dos Santos Coutinho e
ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria Clara Matos Silva
Soares da Cruz.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005675865

BRANOR — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Quinta da Armada, 64, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8352/
020314; identificação de pessoa colectiva n.º 506037533; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 12 a 14/050214.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
aos registos de cessação de funções de gerente de Anabela Silva Leite,
em 3 de Fevereiro de 2005, por renúncia, e de alteração do contrato
quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e n.os 1 e 2 do artigo 4.º, que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 9000 euros, pertencente ao sócio Jorge Pinto da Costa
Gomes, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao só-
cio Sérgio Miguel Pinto da Costa Gomes.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Jorge Pinto da Costa Gomes, que se mantém na ge-
rência.

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

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675652

CANDEIAS — ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 179,
Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9983/
050222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/050222.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado
por João Paulo Tavares Candeias, casado com Maria do Carmo da

Cunha Costa Dias na comunhão de adquiridos, que se rege pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Candeias — Artes Gráficas, Uni-
pessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Conselheiro Lobato, 179,
freguesia de Braga (São José de São Lázaro), concelho de Braga.

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 actividade de artes gráficas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675784

CARPINTARIA JOSÉ RIBEIRO GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização do Carrascal, lote 51,
Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9977/
050217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/050217.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
José Ribeiro Gomes, casado com Maria da Conceição Araújo Ribeiro
na comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Carpintaria José Ribeiro Gomes,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Urbanização do Carrascal,
lote 51, freguesia de Mire de Tibães, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de carpintaria.
Comércio, montagem e instalação de trabalhos de carpintaria e
caixilharia e de mobiliário.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675741

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
SANTA APOLÓNIA, L.DA

Sede: Rua do Caires, 328, 1.º, sala 36, Braga (Maximinos),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4185/
940304; identificação de pessoa colectiva n.º 501901825; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 6/040222.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668214

CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PÓPULO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça do Conde de Agrolongo, 116, sala 6,
Braga (São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9980/
050221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/050221.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
Ana Sofia Rodrigues Pires de Matos, solteira, maior, que se rege pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Consultório Dentário do Pópulo,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Praça do Conde de Agrolon-
go, 116, sala 6, freguesia de Braga (São João do Souto), concelho de
Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de consultório den-
tário.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que

necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quan-
do necessária.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675750

COSTA & CARVALHO, L.DA

Sede: Rua do Padre António Vieira, 55, rés-do-chão,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4627/
950516; identificação de pessoa colectiva n.º 503430030; averba-
mento of. n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 5 a 9/050217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerentes de Fernando Ferreira Alves e de Eliane
de Fátima Victorino, por renúncia, em 17 de Fevereiro de 2005, e a
alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, artigo 3.º e n.º 1 do
artigo 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Oliveira & Freitas, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Padre António Vieira, 55, rés-do-chão, freguesia
de Braga (São Vítor), concelho de Braga.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 9975 eu-
ros e 96 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 7481 euros e 97 cêntimos, pertencente ao sócio Nélson
Manuel Barros de Oliveira, e outra do valor nominal de 2493 euros e
99 cêntimos, pertencente à sócia Maria de Fátima da Cruz Freitas.

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 os sócios, Nélson
Manuel Barros de Oliveira e Maria de Fátima da Cruz Freitas.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675717

ARAÚJO & VALAS, L.DA

Sede: Rua dos Barbosas, 27,
Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9981/
050221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/050221.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Miguel Francisco de Araújo Oliveira, casado com Georgete Concei-
ção Sobral na comunhão geral, e Jorge Rodrigues das Valas, casado
com Maria Vitória Simão Araújo Valas na comunhão geral, que se
rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Araújo & Valas, L.da, e tem a sua
sede na Rua dos Barbosas, 27, freguesia de Braga (São José de São
Lázaro), concelho de Braga.

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 actividades promocionais de
divulgação de produtos bancários e financeiros, como crédito à habi-
tação, contas poupança e depósitos bancários, dentro dos limites
permitidos por lei e sem exercício de actividades exclusivas das insti-
tuições de crédito ou sociedades financeiras. Consultoria estratégica e
de investimentos na área financeira, dentro dos limites permitidos
por lei.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, subscrito em dinheiro, é de 10 000 euros,
dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 4900 euros, per-
tencente ao sócio Miguel Francisco de Araújo Oliveira, e outra do
valor nominal de 5100 euros, pertencente ao sócio Jorge Rodrigues
das Valas.

2 — Os sócios realizaram apenas 50 % do valor das suas quotas,
no montante de 5000 euros, devendo dar entrada na caixa social com
os restantes 50 % no prazo de um ano a contar de hoje.

3 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675776

ARTPOINT, COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Sede: Assento, Penso (Santo Estêvão), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9978/
050217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/050217.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Carlos
Miguel Rodrigues da Costa e Paulo Eduardo de Sousa Pereira, soltei-
ros, maiores, que se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação ARTPOINT, Comércio
de Mobiliário e Artigos para o Lar, L.da, e tem a sua sede no lugar do
Assento, freguesia de Penso (Santo Estêvão), concelho de Braga.

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 comércio de mobiliário, arti-
gos para o lar, artigos de decoração e electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

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

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005675733

DCV CLASSE — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Carreiro, lote 4, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9878/
041221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/041221.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
José Carlos Pereira de Araújo, casado com Maria Elisabete Oliveira
Lomba na comunhão de adquiridos, e Domingos da Mota Carvalho
Teixeira, casado com Maria Emília Valente Teixeira na comunhão
geral, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DCV Classe — Comércio de Ves-
tuário, L.da, e tem a sua sede no lugar do Carreiro, lote 4, freguesia de
Frossos, concelho de Braga.

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 comércio, importação e ex-
portação de artigos de vestuário, acessórios de moda e calçado.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
7500 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 150 000 euros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 92 — 12 de Maio de 2005 10 254-(145)

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005668990

DOCE BRACARA CAFÉ, L.DA

Sede: Rua de António Cândido Pinto, 81, Fraião, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9938/
050120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/050120.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Domingos Silva e Sá, casado com Adelina Carvalho Ribeiro e Sá em
comunhão de adquiridos, e José Augusto Santos Ribeiro, casado com
Sandra Maria Machado Coelho Ribeiro em comunhão de adquiridos,
que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Doce Bracara Café, L.da,
e tem a sua sede na Rua de António Cândido Pinto, 81, freguesia de
Fraião, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas, nomeadamente pastelarias e cafés. Ex-
ploração de gelatarias. Fabrico e comércio de pão e bolos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5400 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2700 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

Que a gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006603752

DRENOSTRADAS — CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua do Comendador Santos da Cunha,
Centro Comercial Galécia, loja 69, 1.º, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9896/
050106; identificação de pessoa colectiva n.º 507099630; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/050223.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social de 5000 euros para 30 000 eu-
ros, mediante a subscrição de 25 000 euros em dinheiro pelos sócios,
tendo sido alterados o artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 7.º do pacto social,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 30 000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
9000 euros, pertencente à sócia Maria Odete da Cruz Alves Basto, e
outra do valor nominal de 21 000 euros, pertencente ao sócio Altino
João Bento Martins.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade é administrada por um gerente, ficando nomeada,
desde já, como gerente, a sócia Maria Odete da Cruz Alves Basto.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005669512

AUTO CORREIA VIEIRA — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Devesa, lote A, cave, Vimieiro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5987/
980730; identificação de pessoa colectiva n.º 504205250; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/040222.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 1 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668206

BECA — CONSULTORES FINANCEIROS, L.DA

Sede: Rua de Bernardo Sequeira, 4 e 8, rés-do-chão,
Largo de Santa Tecla, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9979/
050218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/050218.
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Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Manuel Monteiro da Fonseca Borges, casado com Alice Maria Fer-
reira da Silva Borges em comunhão de adquiridos, Gilberto Martins
Eiras, casado com Mónica Correia Carvalho Eiras em comunhão de
adquiridos, Abílio José Rodrigues Videiras Camelo, casado com Luísa
Maria Fernandes da Silva Camelo em comunhão de adquiridos, e
Manuel Nuno da Cunha Antunes, casado com Maria Elisabete Costa
Fernandes Antunes em comunhão de adquiridos, que se rege pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BECA — Consultores Financeiros, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Bernardo Sequeira, 4 e
8, rés-do-chão, Largo de Santa Tecla, freguesia de Braga (São Vítor),
concelho de Braga.

2 — Por simples deliberação da gerência, e sem necessidade de
autorização de qualquer outro órgão social, poderá ser transferida a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe, bem como serem criadas ou encerradas sucursais, agências, de-
legações ou outras formas locais de representação, quer em território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em intermediação financeira e consulta-
doria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 10 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Manuel Monteiro da Fonseca Borges, Gilberto Martins das
Eiras, Abílio José Rodrigues Videiras Camelo e Manuel Nuno Cunha
Antunes.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 100 000 euros, por deliberação unânime dos sócios.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; porém,
quando a favor de estranhos fica dependente do consentimento da
sociedade.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a todos os sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes.

2 — A sociedade fica obrigada pela intervenção de dois gerentes.
3 — Ficam incluídos nos poderes de gerência os de tomar e dar de

arrendamento, ceder a exploração, trespassar ou tomar de trespasse
quaisquer locais ou estabelecimentos, celebração de contratos de lea-
sing, alienar ou onerar bens imóveis e ou estabelecimentos comer-
ciais, bem como a subscrição, aquisição, oneração ou alienação de par-
ticipações sociais noutras sociedades.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá livremente adquirir participações sociais em
sociedades com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por lei especial e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá proceder à amortização de quotas em caso
de insolvência do sócio, arrolamento, arresto, penhora ou qualquer
outro acto que afecte a livre disponibilidade da quota.

2 — A contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço reportado a 31 de Dezembro.

3 — Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas
as percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhe-á dado o
destino que vier a ser deliberado por maioria absoluta em assembleia
geral.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005668109

BRAGAMOTORES — MECÂNICA AUTO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Mário Almeida, 37, Braga (São Vicente),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4398/
941024; identificação de pessoa colectiva n.º 503298166; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/050112.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

18 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006617273

BRANDSMASTER IBÉRICA, COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, S. A.

Sede: Rua de Santa Margarida, 32, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9937/
050120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/050120.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Alvino Ivo Machado Correia de Paiva e mulher, Isabel Maria Mo-
reira Gonçalves de Paiva, casados em comunhão de adquiridos, Manu-
el Augusto da Silva Azevedo, divorciado, Albino José Santos de Cam-
pos, casado com Maria da Graça Rebelo da Silva em comunhão de
adquiridos, e Paulo Jorge Rego da Costa, solteiro, maior, que se rege
pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Brandsmaster Ibérica, Comércio de
Vestuário, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sua sede é na Rua de Santa Margarida, 32, freguesia de Bra-
ga (São Vítor), concelho de Braga.

2 — Por simples deliberação do administrador único a sede social
poderá ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a importação, exportação, co-
mércio por grosso e a retalho de artigos de vestuário, calçado, artigos
de desporto, cafetaria e artigos publicitários.

2 — Na prossecução dos fins sociais, a sociedade pode adquirir li-
vremente participações como sócia de responsabilidade limitada de
outras sociedades, ainda que de objecto diverso.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está representado por 10 000 acções, cada uma com
o valor nominal unitário de 5 euros.

ARTIGO 5.º

1 — As acções serão ao portador e poderão ser representadas por
títulos de 1, 10, 100 e 1000 acções.

2 — Os títulos representativos das acções são assinados pelo admi-
nistrador único.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único.
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SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 — A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
o direito a voto e que, com antecedência mínima de oito dias sobre a
data de realização da respectiva reunião, comprovem que as acções
de que são titulares estão depositadas nos cofres da sociedade ou de
instituições de crédito.

2 — O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição e que dê entrada na sociedade,
pelo menos, oito dias antes da data de realização da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Na assembleia geral têm direito a voto os accionistas titulares de
10 ou mais acções, contando-se 1 voto por cada 10 acções, salvo se
a lei vier a adoptar número superior para os efeitos aqui previstos.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral poderá funcionar, em primeira convocatória,
desde que estejam presentes ou representados accionistas que repre-
sentem mais de 60 % do capital social.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral, e que podem não ser
accionistas.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

A administração da sociedade será exercida por um administrador
único, eleito em assembleia geral, com dispensa de caução.

ARTIGO 12.º

Compete ao administrador único, sem prejuízo das demais atribui-
ções que lhe conferem a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e realizar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou direitos, móveis,
incluindo viaturas, acções, quotas ou obrigações, bem como tomar e
dar de arrendamento quaisquer prédios ou parte dos mesmos;

c) Contrair empréstimos ou outra modalidade de financiamento nos
mercados nacionais ou estrangeiros e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

d) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa ou passiva-
mente, confessar, desistir ou transigir em processo;

e) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da so-
ciedade e fixar-lhes as respectivas atribuições.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica legalmente obrigada pela assinatura do adminis-
trador único.

ARTIGO 14.º

Fica expressamente proibido ao administrador único obrigar a so-
ciedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único.

ARTIGO 16.º

Os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual, depois de
deduzida a percentagem para a formação da reserva legal, terão a
aplicação que a assembleia geral determinar.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 18.º

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

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006617940

CAMAFRI — EQUIPAMENTOS DE FRIO, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, 2.ª fase,
lote D-4, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1912/
811228; identificação de pessoa colectiva n.º 501386130; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 10/041230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de alteração do contrato quanto ao artigo 6.º, que fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

a) A gerência e a mesa da assembleia geral, composta por um pre-
sidente e um secretário, serão nomeadas pela assembleia geral, que
determinará os termos referidos das referidas nomeações.

b) Para obrigar a sociedade serão necessárias duas assinaturas, que
poderão ser de gerentes ou dos seus mandatários, nos termos do res-
pectivo mandato.

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

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006616072

CAMAFRI — EQUIPAMENTOS DE FRIO, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, 2.ª fase,
lote D-4, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1912/
811228; identificação de pessoa colectiva n.º 501386130; inscri-
ção n.º 24; número e data da apresentação: 12/041230.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de designação de gerentes: Rui Jorge Brandão Martins, ca-
sado, residente na Rua de Domingos Luís Marreiros, 41, 5.º, esquerdo,
frente, Maia, e José Barbosa Rodrigues, casado, residente na Rua de
Ernesto Santos Ribeiro, 124, Maia.

Data da deliberação: 11 de Novembro de 2004.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006616064

CELEIROCARN — INDÚSTRIA DE CARNES, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, lote H-3, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5936/
080603; identificação de pessoa colectiva n.º 504200461; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 12/050224.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social e alteração do contrato.

Montante após o reforço: 400 000 euros, mediante a subscrição de
100 721,26 euros, em dinheiro, pelo sócio Henrique dos Santos Vas-
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concelos, e a alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, que
fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 250 360,63 eu-
ros, pertencente ao sócio Henrique dos Santos Vasconcelos, e outra
de 149 639,37 euros, pertencente ao sócio Artur Manuel Ribeiro Vas-
concelos.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006614371

CITYBRINDE — BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 374, s/l,
Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9971/
050216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/050216.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Mário de Jesus Gonçalves e Luís António de Sousa Teixeira, soltei-
ros, maiores, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CITYBRINDE — Brindes Publi-
citários, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 374, s/l, fre-
guesia de Braga (São José de São Lázaro), desta cidade.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
merchandising, nomeadamente produção, distribuição e comercialização
de brindes e outros artigos publicitários, bem como na comercialização
de artigos de papelaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
ficam afectas aos sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de quaisquer outras, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência, indicando sem-
pre a ordem de trabalhos, local e hora da reunião.

ARTIGO 8.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006600982

CONSTRUÇÕES BOM JESUS, S. A.
Sede: Praceta de Baltazar, 13, 2.º, frente,

Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5557/
970813; identificação de pessoa colectiva n.º 503937177; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
050214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de José Manuel da Costa Rodrigues e
de Paulo Jorge da Costa Rodrigues, por renúncia, em 31 de Outubro
de 2002.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005685135

CONSTRUÇÕES MANUEL OLIVEIRA & BARBOSA, L.DA

Sede: Outeiro, lote 9, Semelhe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6627/
991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504757067; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/050224.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, que ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade competem ao
sócio Manuel Oliveira da Silva, que se mantém na gerência, e a Fer-
nando Paulo Gomes Pereira Barbosa, que desde já fica nomeado ge-
rente.

2 — A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e contra-
tos, com a intervenção de dois gerentes.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668630

CONSTRUÇÕES MARCELO, L.DA

Sede: Marco, Priscos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7255/
010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505275520; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/050223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social e alteração do contrato.

Montante após o reforço: 20 000 euros, mediante a subscrição de
15 000 euros, em dinheiro, pelos sócios, na proporção das suas quotas,
e a alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros,
dividido em duas quotas, uma de 18 000 euros, pertencente ao sócio
Marcelo Barbosa de Sousa, e uma de 2000 euros, pertencente à sócia
Paula Cristina da Rocha Vilaça.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006600761

CORRAPE — IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Praceta do Padre Ricardo da Rocha, 11, 2.º, direito,

frente, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7089/
000929; identificação de pessoa colectiva n.º 503581704; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 10/
050217.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de administrador único de José Manuel Rodrigues
Soares da Encarnação, por renúncia, em 29 de Fevereiro de 2004.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668087

FEHST — COMPONENTES, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4344/
940831; identificação de pessoa colectiva n.º 503263575; inscri-
ções n.os 16 e 17; números e data das apresentações: 2 e 3/050215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação de gerente, para o quadriénio de 2004-2007, de Kathy
Fesht, residente na Rua do Prof. Doutor Carlos Loyd Braga, 28, 3.º,
esquerdo, Braga.

Data da deliberação: 22 de Junho de 2004.
E a alteração do contrato quanto à alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º,

que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade obriga-se validamente, nos seus actos e contra-
tos, por qualquer das formas seguintes:

a) Pela assinatura do gerente único ou, no caso de a gerência da
sociedade ser atribuída a mais do que um gerente, pela assinatura do
gerente que, simultaneamente, tenha a qualidade de sócio.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005674311

GLICÍNIAS, CAFÉ, SNACK-BAR E PASTELARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Edgardo Sá Malheiro, loja do rés-do-chão,
esquerdo, trás, 186, Amarela, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6967/
000718; identificação de pessoa colectiva n.º 505078996; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/050216.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de dissolução e encerramento da liquidação.

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668010

GUGORRINHO TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José de Sousa Machado, 55, cave,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7212/
011222; identificação de pessoa colectiva n.º 505254000; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/050224.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Agosto de 2001.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668656

INÁCIO & LIMA — PNEUS GUALTAR, L.DA

Sede: Rua da Lameira, 8, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8775/
021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506247007; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 5 e 7/050221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de José Cristóvão Mendes, por renún-
cia, em 22 de Novembro de 2004, e a transformação da sociedade.

Data da deliberação: 22 de Novembro de 2004.
O pacto social fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Inácio & Lima — Pneus Gualtar, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Lameira, 8, freguesia de
Gualtar, concelho de Braga.

§ único. Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser des-
locada para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de pneus com a
respectiva montagem e desmontagem, calibragem de rodas, alinha-
mentos de direcção e diversos serviços de assistência automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 6000 euros, concentrado numa única quota do valor nominal de
6000 euros, pertencente ao seu único sócio, Manuel Pereira Novais
de Lima.

ARTIGO 4.º

Por decisão do sócio poder-lhe-ão ser exigidas prestações suple-
mentares de capital, por uma ou mais vezes, até ao montante global
de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

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

2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio, Manuel Pereira No-
vais de Lima.

3 — A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar, entre ele e a sociedade,
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Mais declarou o segundo outorgante que não é sócio de qualquer
outra sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668176

INVESTIBRAGA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Sede: Estádio do 1.º de Maio,

Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5960/
980629; identificação de pessoa colectiva n.º 504205412; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/050225.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração do con-
trato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de
24 950 euros e está representado por 5000 acções com o valor no-
minal de 4 euros e 99 cêntimos.

Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005143812
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JOÃO VILAÇA — GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua do Assento, 105, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6696/
000202; identificação de pessoa colectiva n.º 504852132; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/20050223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto ao n.º 1 dos artigos 1.º e 4.º e artigo 2.º,
que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de BRAGALUSA — Gestão de
Empresas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Edgardo Sá Malheiro, 67,
freguesia de Ferreiros, concelho de Braga.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de gestão de empresas.
Empreitadas e subempreitadas no âmbito de várias indústrias no ramo
da construção civil e naval. Compra e venda de imóveis, revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
em juízo ou fora dele, activa e passivamente, competem a um ou
mais gerentes a nomear em assembleia geral.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668605

JÓIAS LUCENTE, L.DA

Sede: Rua da Granja, 87/89, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5320/
970129; identificação de pessoa colectiva n.º 503814997; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050221.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou registo de cessação
de funções de gerente de José Ernesto Lopes da Cruz Pinto, em 29 de
Outubro de 2004, por renúncia.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005668141

JOSÉ JOAQUIM VIEIRA MENDES, HERDEIROS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, lote U-4, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9544/
040406; identificação de pessoa colectiva n.º 502299320; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 2 e 3/050228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Ana Rosa Almeida Soares de Oli-
veira Mendes, por renúncia, em 31 de Dezembro de 2004, e a altera-
ção do contrato quanto ao artigo 6.º, que fica com a seguinte redac-
ção:

6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, perten-
ce ao sócio Joaquim Fernando da Silva Mendes.

§ 1.º É necessária a assinatura de um gerente para obrigar a socie-
dade, em juízo e fora dele, nos actos e contratos que envolvam res-
ponsabilidade.

§ 2.º Fica expressamente vedado aos gerentes responsabilizar a so-
ciedade em quaisquer actos ou contratos alheios aos interesses sociais.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668710

JOSÉ PEIXOTO RODRIGUES & C.A, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 618/
560709; identificação de pessoa colectiva n.º 500158800; inscri-
ção n.º 32; número e data da apresentação: 1/050217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto ao artigo 8.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 8.º

1 — A administração e a representação da sociedade ficam afec-
tas aos sócios Jorge Luís Marques Rodrigues, João Carlos Marques
Rodrigues e Paulo Fernando Marques Rodrigues, que se mantêm na
gerência.

2 — A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e contra-
tos, com a intervenção de dois gerentes.

3 — Consideram-se incluídos nos poderes da gerência a compra,
venda, troca ou aluguer de veículos automóveis.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005685178

MACHADO CARDOSO — IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Rua Nova de Santa Justa, 22, rés-do-chão, direito,

frente, Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9984/
050223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/050223.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima, que se rege pe-
los estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Machado Cardoso —
Imobiliária, S. A.

2 — A sua sede é na Rua Nova de Santa Justa, 22, rés-do-chão,
direito, frente, freguesia de Braga (São José de São Lázaro), concelho
de Braga.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios e
revenda dos adquiridos para esse fim.

2 — A sociedade poderá adquirir e alienar participações em socie-
dades com o objecto diferente do referido no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, novas sociedades, consórcios e associa-
ção em participação.

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 — O capital é de 50 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e encontra-se representado por 10 000 acções de
valor nominal de 5 euros cada.

2 — As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, representadas por títulos de 1, 10, 50, 100, 1000 ou
10 000 acções.

3 — Os títulos representativos das acções serão assinados por um
administrador.

Órgãos sociais e representação da sociedade

ARTIGO 4.º

1 — A assembleia geral, o administrador único e um fiscal único
serão os órgãos da sociedade.

2 — O mandato dos membros dos órgãos da sociedade será de qua-
tro anos.

3 — A assembleia geral, cuja mesa é composta por um presidente
e um secretário, é constituída pelos accionistas com direito a voto. A
cada 1000 acções corresponde 1 voto.
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4 — Para efeitos de poder participar em assembleia geral, cada
accionista deverá ter as acções com base nas quais se apresenta a
participar na assembleia geral, desde o 5.º dia útil anterior ao da reu-
nião da assembleia geral.

a) Tratando-se de acções tituladas nominativas, averbadas em seu
nome no livro de registo da sociedade, ou

b) Tratando-se de acções tituladas ao portador não registadas, de-
positadas numa conta bancária.

5 — Os accionistas titulares de menos de 1000 acções apenas po-
derão intervir e participar na assembleia geral caso se agrupem com
vista a atingirem o número mínimo de acções, fazendo então repre-
sentar-se por um deles.

6 — É lícito aos accionistas fazerem-se representar na assembleia
geral por outros, por um membro do conselho de administração, pelo
cônjuge, ascendente ou descendente, bastando carta ou telefax dirigi-
do ao presidente da administração geral. Os accionistas estrangeiros
poderão fazer-se representar por não accionistas.

Administração

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade cabe ao administrador único.
2 — Cabe ao administrador único conduzir os negócios sociais,

devendo representar a sociedade, em juízo e fora dele, adquirir direi-
tos ou bens, móveis ou imóveis, incluindo participações noutras so-
ciedades e em agrupamentos complementares de empresas, aprovar
orçamentos anuais e promover e definir a organização da sociedade,
contratar empregados e executar os preceitos legais, estatutários e as
deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de um mandatário, dentro dos limites do respec-

tivo instrumento de mandato.

ARTIGO 7.º

A fiscalidade da sociedade é confiada a um fiscal único e a um su-
plente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia
geral.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005668575

MANUEL MACHADO PEREIRA — UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça do Bocage, 35, 6.º, direito,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9987/
050224; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/050224.

Certifico que foi constituída a sociedade por Manuel José Machado
Pereira, casado com Cristina Maria Veloso Dourado Gonçalves Perei-
ra na comunhão de adquiridos, que se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Manuel Machado Pereira — Uni-
pessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Praça do Bocage, 35, 6.º, direito,
freguesia de Braga (São Vítor), desta cidade.

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

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços no
âmbito da indústria de construção civil, designadamente instalações
eléctricas.

2 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006610210

EPICO — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Quinta da Armada, 153, 2.º, esquerdo,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9932/
050118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/050118.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
Marcos Fernando Duarte Franqueira, casado com Maria José Veiga
Barbosa Franqueira em comunhão de adquiridos, que se rege pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação EPICO — Comércio de
Equipamentos de Segurança, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na
Rua da Quinta da Armada, 153, 2.º, esquerdo, freguesia de Braga (São
Vítor), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de equipamentos de protecção individual, nomeadamente capa-
cetes, viseiras e máscaras, de equipamentos de segurança colectiva,
designadamente extintores, bem como de artigos de sinalização. Ma-
nutenção e reparação de equipamentos de segurança e de protecção.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 — A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006603710
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ESTACA ZERO, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Quinta dos Lagos, 18, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9985/
050222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20050222.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Cidália
Pereira Mota, solteira, maior, e Ana Eduarda Gomes Carvalho, me-
nor, que se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Estaca Zero, Comércio de
Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Quinta dos Lagos, 18, freguesia de
Real, concelho de Braga.

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 comércio, importação e ex-
portação de artigos de vestuário, têxteis, acessórios de moda e artigos
de marroquinaria.

ARTIGO 3.º

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

2 — A sociedade poderá exigir da sócia maior prestações suple-
mentares ao capital até ao montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não de qual-
quer remuneração, ficando desde já nomeada gerente a sócia Andrea
Cidália Pereira Mota.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento de sócio;
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.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.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 o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005675814

ESTRUTGES — CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Sede: Rua de José Maria Ottoni, 122, Nogueiró, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9986/
050223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/050223.

Certifico que foi constituída a sociedade entre Paulo Manuel Este-
ves, casado com Susana Maria Dias de Queirós Esteves na comunhão
geral, e Pedro Jorge da Cunha Gomes, casado com Laura Rosa Ribeiro
Pereira na comunhão de adquiridos, que se rege pelos estatutos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação ESTRUTGES — Constru-
ções Metálicas, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Maria Ottoni,
122, freguesia de Nogueiró, concelho de Braga.

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 actividades de mecânica geral.
Comércio, exportação, montagem e instalação de produtos por si
fabricados, bem como dos adquiridos a terceiros. Fabricação, comer-
cialização, montagem e instalação de estruturas de construção metá-
licas.

ARTIGO 3.º

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

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a quota será paga

pelo valor apurado exclusivamente em função da situação líquida de-
terminada segundo um balanço especialmente feito para esse fim, no
prazo de 15 dias, contados do conhecimento do facto, e pago em três
prestações trimestrais e iguais, vencendo-se a primeira 60 dias após a
concretização do referido balanço.
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ARTIGO 7.º

1 — Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito
de se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do
falecido, nos termos e prazos previstos no n.º 2 do artigo 6.º

2 — Porém, os representantes de quota em situação de indivisão
hereditária ou de contitularidade poderão optar por permanecer na
sociedade, nomeando um, de entre si, que a todos represente na mes-
ma, podendo ainda submetê-la a partilha e consequente adjudicação a
um deles.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005675830

GIOTTO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta de Camilo Castelo Branco, 36, 3.º,
esquerdo, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9976/
050216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/050216.

Certifico que foi constituída a sociedade por Francisco José da
Rocha Pinto, casado com Maria da Luz Ribeiro Ferreira na separação
de bens, que se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação GIOTTO — Comércio de
Vestuário, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Praceta de Camilo
Castelo Branco, 36, 3.º, esquerdo, freguesia de Braga (Sé), concelho
de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de artigos têxteis, têxteis lar e artigos de vestuário, calçado,
artigos de marroquinaria e de perfumaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005675725

HÉLDER & JOEL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rossas, Tebosa, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9936/
050119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/050119.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Hélder Humberto de Araújo Pinto, casado com Sílvia Cristina Mar-
tins Serino Pinto em comunhão de adquiridos, e Joel Orlando de
Araújo Pinto, solteiro, maior, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Hélder & Joel — Construções, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Rossas, freguesia de Tebosa, concelho de
Braga.

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 indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas, nomeadamente construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

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

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006603728

ILUMINHO — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Loteamento da Amieira, lote 23, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8246/
020311; identificação de pessoa colectiva n.º 506022862; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/050222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social e alteração do contrato.

Montante após o reforço: 150 000 euros, mediante a subscrição
de 145 000 euros, em dinheiro, sendo 50 250 euros por cada um dos
sócios António Maria Gonçalves da Cunha e José Bruno Gonçalves
da Silva, 14 500 euros pelo sócio Henrique Gonçalves Taveira, e
15 000 euros por cada, Pedro César da Cunha Veiga, solteiro, mai-
or, e Domingos Filipe Pessoa Gomes, casado com Eva Cristina Pi-
nheiro Castro na comunhão de adquiridos, que são admitidos como
sócios, e a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, que fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas, duas iguais do
valor nominal de 52 500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios António Maria Gonçalves da Cunha e José Bruno Gonçalves da
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Silva, e três iguais do valor nominal de 15 000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Henrique Gonçalves Taveira, Pedro César
da Cunha Veiga e Domingos Filipe Pessoa Gomes.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675768

INTERCAM — REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Sede: Parque Industrial de Marvila, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9951/
050128; identificação de pessoa colectiva n.º 507173961; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 9 e 11/050225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Pedro Daniel Ribeiro Mendes Cor-
tes Correia, por renúncia, em 25 de Fevereiro de 2005, e a alteração
do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e artigo 4.º, que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma do valor
nominal de 1670 euros e outra do valor nominal de 835 euros, ambas
pertencentes ao sócio Vicente Alexandre Araújo Simões, e uma do
valor nominal de 1670 euros e outra do valor nominal de 835 euros,
ambas pertencentes ao sócio Carlos Alberto Vieira Gomes.

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, mantendo-se na gerência os sócios Vicente Alexandre
Araújo Simões e Carlos Alberto Vieira Gomes.

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

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675849

J. M. FREITAS — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Duarte, 235, loja 12,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9943/
050124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/050124.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
José Manuel Lopes Gomes de Freitas, divorciado, que se rege pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. M. Freitas — Comércio de
Equipamentos Hoteleiros, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na
Rua do Dr. Francisco Duarte, 235, loja 12, freguesia de Braga (São
Vítor), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, instalação de equipa-
mentos hoteleiros e de aparelhos de climatização. Assistência técnica
neste âmbito.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 — A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006603817

JOÃO SANTOS & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora da Luz, 9,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9935/
050119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/050119.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
João Luís Santos e mulher, Maria do Céu Ribeiro de Oliveira, casados
em comunhão de adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma João Santos & Oliveira, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da Luz, 9, freguesia de Braga
(São Vicente), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis. Actividades de promoção imobiliária. Arrendamento de imóveis
próprios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
60 000 euros, pertencente ao sócio João Luís dos Santos, e outra do
valor nominal de 40 000 euros, pertencente à sócia Maria do Céu
Ribeiro de Oliveira.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua repre-
sentação, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

2 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.
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ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006603736

RUMOPLAN — AQUECIMENTO DE AMBIENTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Costa Gomes, sala 6, 43, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8930/
030205; identificação de pessoa colectiva n.º 505213427; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
050221.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou registo da cessação
de funções de gerente de Maria Ilídia Morgado Carvalho, por renún-
cia, em 29 de Março de 2002.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005668648

TERMOMINHO, SERVIÇOS EM ENGENHARIA
ENERGÉTICA, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro José Justino Amorim, 30,
1.º, esquerdo, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9616/
040527; identificação de pessoa colectiva n.º 506853411; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
041125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a des-
locação da sede para a Rua de Bernardo Sequeira, 22, Braga (São Vítor).

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2006604899

TERTÚLIA — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Sede: Campo das Hortas, 15, 1.º, direito, trás,
Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8630/
020731; identificação de pessoa colectiva n.º 506179230; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/050222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 29 de Julho de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668192

TRÊS PÉTALAS — COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Sede: Rua do Caires, 10, rés-do-chão, loja 14, Centro Comercial
de Maximinos, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3392/
910814; identificação de pessoa colectiva n.º 502606100; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/050221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto ao artigo 2.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de flores, sementes, plantas,
arbustos decorativos e frutos, flores artificiais e produção agrícola.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668168

TRIATI — REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua do Marmeleiro, 29, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7049/
000913; identificação de pessoa colectiva n.º 505114569; inscri-
ções n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 4 e 5/050215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redução, reforço do capital e alteração do contrato.

Montante após a redução: 0 euros.
Data da deliberação: 14 de Fevereiro de 2005.
Montante após o reforço: 300 000 euros, mediante a subscrição

de 73 735 euros, realizado através de incorporação de reservas e re-
sultados transitados, a que corresponde uma quota do sócio Hum-
berto Carlos Peixoto da Silva e 226 265 euros, mediante a conver-
são em capital de um crédito de José Valdemar da Silva, casado com
Maria de Jesus Ribeiro Peixoto na comunhão geral de bens, e a al-
teração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, que fica com a
seguinte redacção:

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de 300 000 euros
e está dividido nas seguintes quotas: uma de 73 735 euros, pertencen-
te ao sócio Humberto Carlos Peixoto da Silva, e outra de 226 265 eu-
ros, pertencente a José Valdemar da Silva.

E a designação de gerente de Manuel António da Cunha Vale Cal-
deira Gomes, casado, Rua da Junqueira, 18, 1.º, Póvoa de Varzim.

Data da deliberação: 17 de Dezembro de 2004.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005674508

MARIA OLÍVIA OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vila Nova, pavilhão n.º 6, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8177/
020306; identificação de pessoa colectiva n.º 506023931; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/050126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
transformação da sociedade.

Data da deliberação: 12 de Janeiro de 2005.
O pacto social fica com a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Maria Olívia Oliveira, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Vila Nova, pavilhão n.º 6, freguesia de Noguei-
ra, deste concelho.

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

2.º

1 — O objecto da sociedade consiste em oficina de manutenção e
reparação de automóveis, nomeadamente chapeiro, pintura e servi-
ços rápidos de mudança de óleos e alinhamentos de direcções, entre
outros.

2 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.
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3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de 30 000 euros,
dividido em duas quotas, sendo uma de 5000 euros, pertencente à sócia
Maria Olívia Marques Ferreira de Oliveira, e outra de 25 000 euros,
pertencente ao sócio Joaquim Gomes de Oliveira.

2 — Só por deliberação unânime de todos os sócios poderão ser
exigíveis prestações suplementares de capital até ao montante de
60 000 euros.

4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que desde já são
nomeados gerentes.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis ou imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira; e
c) 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.

5.º

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

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial;
c) Quando o sócio exerça actividade própria ou associada com

outrem, que de forma objectiva concorra e colida com os interesses
da sociedade, sem que para tal esteja autorizado.

Os estatutos actualizados foram arquivados na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005674010

MENDES & AFONSO, L.DA

Sede: Travessas, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1226/
760929; identificação de pessoa colectiva n.º 500613419; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/050221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social e alteração parcial do contrato.

Montante após o reforço: 25 000 euros, mediante a subscrição de
17 518,04 euros, em dinheiro, em partes iguais pelos sócios, Pedro
João Mendes e Fernando António Martinho Afonso, e a alteração do
contrato quanto ao artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais de 12 500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668184

METALÚRGICA BRACARENSE, L.DA

Sede: Cachada, Espinho, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2390/
870306; identificação de pessoa colectiva n.º 501789286; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 7 e 8/050228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções de gerentes de José Lopes Fernandes e
de João Maciel de Carvalho, por renúncia, em 28 de Janeiro de

2005, e a designação de gerente de Óscar Manuel Gonçalves Fer-
nandes.

Data da deliberação: 5 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668729

NEVES & GARCIA, L.DA

Sede: Rua dos Capelistas, 67 a 73, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1829/
820315; identificação de pessoa colectiva n.º 501248269; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/
050218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Fernando Jorge Neves Garcia Go-
mes, a partir do dia 1 de Janeiro de 2005, por renúncia, em 27 de
Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005668117

PAPERTRAY, COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA, L.DA

Sede: Rua de Manuel Joaquim Gomes, 51,
Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9973/
050216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/050216.

Certifico que foi constituída a sociedade entre Carlos Alberto da
Costa Meireles, casado com Magnólia Alexandra Flor Alves Meireles
na comunhão de adquiridos, e Denis Heliszkowski, casado com Ana-
bela da Silva Carvalho Heliszkowski na comunhão de adquiridos, que
se rege pelos estatutos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação PAPERTRAY, Comércio
de Artigos de Papelaria, L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel Joa-
quim Gomes, 51, freguesia de Braga (Maximinos), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de papela-
ria, jornais, revistas, material escolar e para escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 2550 euros,
pertencente ao sócio Denis Heliszkowski, e outra do valor nominal
de 2450 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto da Costa Mei-
reles.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
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c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma
for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005668060

PERFILNORTE — EMPRESA DE PERFILAGEM, S. A.
Sede: Parque Industrial de Adaúfe, lote E1, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3840/
930115; identificação de pessoa colectiva n.º 502918713; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 4/050224.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela inscri-
ção n.º 7, foi efectuado o registo de designação dos órgãos sociais para
o biénio de 2005-2006, e que tem o seguinte teor:

Apresentação n.º 1/050224.
Designação dos órgãos sociais para o biénio de 2005-2006.
Conselho de administração: presidente, José Correia Fernandes,

Urbanização das Regadinhas, lote 16, Lomar, Braga; administradores-
-vogais: Francisco Marques Barbosa, Rua de Nossa Senhora da Purifi-
cação, lote 8, Semelhe, Braga, Cândida Rosa Pimenta Fernandes, Rua
do Comandante Carvalho Crato, 43, 3.º, frente, Caldas das Taipas,
Guimarães, Teresa Maria Pimenta Fernandes, Rua do Dr. José Vilaça,
75, 5.º, C, Braga, e Maria de Fátima Pimenta Fernandes, Rua de 8 de
Setembro, lote 3, Ferreiros, Braga.

Fiscal único: Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Gui-
marães, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 148, represen-
tada por Joaquim Fernando da Cunha Guimarães, revisor oficial de
contas n.º 790, Rua do Comendador António Maria Santos da Cunha,
359, Braga; suplente, Mário da Cunha Guimarães, revisor oficial de
contas n.º 1159, Rua do Comendador António Maria Santos da Cu-
nha, 359, Braga.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006668591

PITÃES & FERREIRA, L.DA

Sede: Rua da Ponte Nova, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7598/
010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505554550; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/041020.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, ambas pertencentes ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, manten-
do-se na gerência o sócio Luís Augusto Pitães Fernandes.

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

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675806

PREVIFORM — LABORATÓRIO, FORMAÇÃO, HIGIENE
E SEGURANÇA DO TRABALHO, L.DA

Sede: Rua Velha de Barros, 18, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9923/
050117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/050117.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
João Luís de Matos Nogueira, casado com Maria de Fátima Miranda
Dias em comunhão de adquiridos, Rui Manuel da Torre Vieito, casado
com Maria de Fátima Correia Pimenta em comunhão geral, Vasco
Gonçalo Antunes dos Santos de Amorim Lima, casado com Sónia
Maria Gonçalves Machado Falcão em comunhão de adquiridos, e
Valdemar Jorge de Azevedo Veloso, casado com Maria do Sameiro
Amorim Guimarães em comunhão de adquiridos, que se rege pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PREVIFORM — Laboratório,
Formação, Higiene e Segurança do Trabalho, L.da, e tem a sua sede na
Rua Velha de Barros, 18, freguesia de Gualtar, deste concelho.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para ou-
tro concelho limítrofe, bem como serem criadas sucursais, agências,
delegações ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização de trabalhos em labora-
tório de ensaios de higiene e segurança no trabalho, saúde e ambiente,
a prestação dos inerentes serviços em saúde, higiene e segurança do
trabalho, bem como a formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido nas seguintes quotas: uma quota de 1500 euros, perten-
cente ao sócio João Luís de Matos Nogueira, uma quota de 1500 eu-
ros, pertencente ao sócio Rui Manuel da Torre Vieito, uma quota de
1000 euros, pertencente ao sócio Vasco Gonçalo Antunes dos Santos
de Amorim Lima, e outra de 1000 euros, pertencente ao sócio
Valdemar Jorge de Azevedo Veloso.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, é deferida aos sócios João Luís de
Matos Nogueira e Rui Manuel da Torre Vieito, que desde já ficam
nomeados gerentes.

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

3 — Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda,
troca e aluguer de veículos automóveis ou outros bens móveis, bem
como dar e tomar de arrendamento bens imóveis.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Insolvência do sócio titular;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) Venda ou adjudicação judiciais;
e) Cessão de quota sem o consentimento da sociedade.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006617400

RIBEIRO & VASCONCELOS, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 294 e 296, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2858/
890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502141352; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 10/050224.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social e a alteração do contrato.

Montante após o reforço: 200 000 euros, mediante a subscrição de
50 360,63 euros, em dinheiro, pelo sócio Henrique dos Santos Vas-
concelos, e a alteração do contrato de sociedade quanto ao artigo 3.º,
que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma de 162 590,16 eu-
ros, pertencente ao sócio Henrique dos Santos Vasconcelos, uma de
33 668,86 euros e outra de 3740,98 euros, pertencentes ao sócio Artur
Manuel Ribeiro Vasconcelos.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006614380

RIOBRAVO — INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, S. A.
Sede: Outeiro, Gondizalves, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1263/
770223; identificação de pessoa colectiva n.º 500650985; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 6/041229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação, para completar o mandato em curso, de Mário da Cunha
Guimarães, revisor oficial de contas n.º 1159, representante do fiscal
único, Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Guimarães,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, anteriormente denomina-
da Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e J. C. Faria, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, e do fiscal suplente, Joaquim Fernando
da Cunha Guimarães, casado, revisor oficial de contas n.º 790.

Data da deliberação: 31 de Agosto de 2004.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675679

MANUEL FERNANDES LOPES, L.DA

Sede: Rua de António Alberto Sousa, 122, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5953/
980623; identificação de pessoa colectiva n.º 504205064; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 16 a 18/050214.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
aos registos de cessação de funções de gerente de Maria Lucena Men-
des Ribeiro, em 15 de Novembro de 2004, por renúncia, e de altera-
ção do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, artigo 3.º e n.º 1 do
artigo 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação DESICONCEPT — Mo-
biliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Alberto Sousa, 130,
freguesia de Ferreiros, concelho de Braga.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Pedro Miguel Freitas Martins
e José Alves da Costa Martins.

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, mantendo-se na gerência o sócio Pedro Miguel Freitas
Martins, e ficando desde já nomeado gerente o sócio José Alves da
Costa Martins.

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

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675695

MARGARIDA CLARA OSÓRIO — DECORAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro Comercial Sotto Mayor, Rua do Dr. Francisco
Duarte, 83 a 97, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9942/
050124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/050124.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
Margarida Clara de Sousa Osório Araújo, casada com Mário Fernando
Oliveira Costa Marques, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Margarida Clara Osório — Deco-
ração, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no Centro Comercial Sotto
Mayor, Rua do Dr. Francisco Duarte, 83 a 97, da freguesia de Braga
(São Vítor), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de artigos de decoração, de mobiliário, utilidades para o lar,
artigos de iluminação, têxteis-lar e carpetes. Prestação de serviços de
decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006603809

MECAGRIMINHO — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E ALFAIAS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Praça do Comércio, 27 a 32, Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9385/
040108; identificação de pessoa colectiva n.º 506826619; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/050228.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao n.º 2 do
artigo 4.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 — Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.
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Foi feito o depósito do pacto social na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005675857

MIÚDOS E PIMPOLHOS — CRECHE E JARDIM
DE INFÂNCIA, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 179, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9924/
050117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/050117.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Jacinto Antunes da Silva, casado com Maria Adelaide Lopes Pereira
em comunhão de adquiridos, Carlos José Pereira da Silva e mulher,
Sónia Alexandra de Sousa Gonçalves Silva, casados em comunhão de
adquiridos, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Miúdos e Pimpolhos —
Creche e Jardim de Infância, L.da, e tem a sua sede na Rua Nova de
Santa Cruz, 179, freguesia de Braga (São Vítor), concelho de Braga.

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 creche e jardim-de-infância.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de 12 500 euros, pertencente ao sócio Jacinto Antunes da Silva, e
duas iguais do valor nominal de 6250 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Carlos José Pereira da Silva e Sónia Alexandra Sousa
Gonçalves Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representa-
ção, cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

2 — Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo suficiente a as-
sinatura de um só gerente nos actos de mero expediente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006617745

MÓDULOSTUR — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Praça da Justiça, 191, 1.º, salas 1 e 2,
Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9975/
050216; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/050216.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima, que se rege pe-
los estatutos seguintes:

Estatutos da sociedade MÓDULOSTUR — Empreendimentos
Imobiliários e Turísticos, S. A.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração da sociedade

ARTIGO 1.º

Natureza, denominação e sede

1 — A sociedade adopta a denominação de MÓDULOSTUR —
Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S. A., e tem a sua sede
na Praça da Justiça, 191, 1.º, salas 1 e 2, freguesia de Braga (São Ví-
tor), concelho de Braga.

2 — A sede social pode ser transferida, por simples deliberação do
conselho de administração, para outro local, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, competindo também ao conselho
de administração decidir sobre a criação de delegações, escritórios ou
agências, noutro ponto do País ou no estrangeiro, bem como o res-
pectivo encerramento, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto a indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas. Promoção imobiliária. Compra e ven-
da de bens imóveis. Arrendamento de imóveis próprios. Exploração
de empreendimentos turísticos, designadamente hotéis.

ARTIGO 3.º

Participação noutras sociedades

Por simples deliberação do conselho de administração poderá a
sociedade participar noutras sociedades, nacionais ou estrangeiras, ainda
que o objecto social seja diferente do seu ou reguladas por leis espe-
ciais.

CAPÍTULO II

Capital social, acções representativas e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social é de 750 000 euros, representado por
150 000 acções no valor nominal de 5 euros cada.

2 — As acções são ao portador e poderão ser escriturais ou titula-
das, convertíveis nos termos estabelecidos na lei.

3 — Para as acções tituladas poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções.

ARTIGO 5.º

Aumento do capital social

1 — O conselho de administração poderá, quando julgar conveni-
ente, elevar o capital social, por entradas em dinheiro, por uma ou
mais vezes, até à importância de 600 000 euros.

2 — Nos casos referidos no número anterior caberá à administra-
ção estabelecer o preço, as modalidades de realização e demais condi-
ções dos correspondentes aumentos.

ARTIGO 6.º

Obrigações

1 — Verificados os requisitos legalmente estabelecidos para o efei-
to, poderá a sociedade emitir obrigações.
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2 — A emissão de obrigações convertíveis em acções ou de obriga-
ções que confiram direito à substituição de acções, dependerá obriga-
toriamente de deliberações da assembleia geral de accionistas tomadas
por maioria igual à exigida na lei para a deliberação de aumento de
capital na modalidade de novas entradas.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

Os accionistas da sociedade terão direito de preferência na subscri-
ção de novas acções a emitir em consequência do aumento de capital
por entradas em dinheiro, salvo deliberação em contrário da assem-
bleia geral expressamente convocada para o efeito, justificada pelo
interesse social.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas
para todos eles quando tomadas nos termos da lei ou dos presentes
estatutos.

2 — A assembleia geral é composta por todos os accionistas com
direito a voto, só podendo nela participar os accionistas que tiverem
as acções registadas e depositadas na sociedade ou em instituição ban-
cária, nacional ou estrangeira, até cinco dias antes da data da reunião,
devendo as acções manter-se registadas ou depositadas em nome do
accionista até ao encerramento daquela.

3 — O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovada
por documento escrito emitido pela respectiva instituição, sendo
obrigatório que aquele deverá dar entrada nos serviços da sociedade
até cinco dias antes da data para a qual estiver marcada a assem-
bleia.

4 — Cada 100 acções conferem 1 voto em assembleia geral, sem
prejuízo da possibilidade de agrupamento dos accionistas titulares de
um número inferior de acções, nos termos da lei.

5 — O conselho de administração e o fiscal único, mesmo que não
sendo accionistas, devem estar presentes nas reuniões da assembleia
geral e poderão nelas participar, embora sem direito a voto.

6 — Os accionistas que pretendam fazer-se representar em deter-
minada assembleia geral, assim como os accionistas que sejam pes-
soas colectivas, deverão comunicar, por escrito, ao presidente da mesa
o nome dos respectivos representantes até ao penúltimo dia útil an-
terior ao afixado para a reunião; o presidente da mesa poderá, contu-
do, admitir a participação na assembleia dos representantes não indi-
cados dentro desse prazo, se verificar que isso não prejudica os trabalhos
da assembleia.

7 — Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às assembleias gerais, sem prejuízo da possibilidade
legal de estarem presentes nas mesmas os representantes comuns dos
titulares de acções preferenciais sem voto e de obrigações emitidas
pela sociedade.

ARTIGO 9.º

Competência da assembleia geral

A assembleia geral dos accionistas tem a competência definida na
lei.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por um
período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia geral

1 — A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da respectiva mesa, nos termos legais.

ARTIGO 12.º

Deliberações

1 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, salvo a disposição legal ou estatutária que exija
maioria qualificada, não se contando as abstenções.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 13.º

Composição

1 — A administração da sociedade e a sua representação serão
exercidas por um conselho de administração, composto por três
membros, eleitos em assembleia geral.

2 — A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará, de entre os seus membros, o presidente, podendo ainda
designar um administrador-delegado.

ARTIGO 14.º

Poderes

1 — São conferidos ao conselho de administração, sem prejuízo
das demais atribuições que lhe confere a lei e estes estatutos, os mais
amplos poderes de gestão dos negócios sociais, praticando todos os
actos tendentes à realização do objecto social que não sejam da com-
petência de outros órgãos, designadamente:

a) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa ou passi-
vamente, comprometer-se em árbitros, confessar, desistir ou transi-
gir em qualquer acção ou processo;

b) Constituir mandatários para quaisquer fins da sua competência,
fixando o âmbito dos seus poderes;

c) Negociar, com qualquer instituição financeira, todas e quaisquer
operações de financiamento, activas ou passivas, que entender neces-
sárias, designadamente contrair empréstimos e subscrever contratos
de locação financeira;

d) Dar ou tomar de arrendamento ou de trespasse quaisquer locais ou
estabelecimentos; movimentar contas bancárias, levantar e depositar
quantias ou valores pertencentes à sociedade, sacar, aceitar, avalizar e
endossar letras, livranças e cheques e quaisquer outros títulos de crédito
referente a negócios sociais, dando quitações e assinando recibos;

e) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis, incluindo
veículos automóveis;

f) Deliberar sobre os pedidos de consentimento da sociedade para
actos sobre acções;

g) Delegar, num administrador-delegado, estes poderes e os mais
conferidos pela lei e pelos estatutos.

ARTIGO 15.º

Forma de obrigar a sociedade

1 — A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos dos res-

pectivos instrumentos de mandato.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 16.º

Fiscalização dos negócios sociais

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal único
e respectivo suplente, eleito em assembleia geral por um período de
quatro anos.

ARTIGO 17.º

Atribuições do fiscal único

As atribuições do fiscal único são as que são especificadas na lei.

CAPÍTULO VI

Aplicação de resultados e dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

Aplicação de resultados

1 — Os lucros do exercício, apurados nos termos da lei, serão apli-
cados da seguinte forma:

a) Constituição ou reintegração da reserva legal e de outras formas
de reserva que forem exigidas por lei;
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b) O remanescente, no todo ou em parte, para constituição, rein-
tegração ou reforço de reservas não impostas por lei, ou para divi-
dendos dos accionistas, conforme for deliberado em assembleia geral;
compete à assembleia geral decidir sobre a distribuição ou não de di-
videndos aos accionistas e fixar o respectivo quantitativo, se optar
pela distribuição.

ARTIGO 19.º

Dissolução e liquidação

1 — A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 — Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-

ção do património social em consequência de dissolução será feita
extrajudicialmente, servindo como liquidatário o administrador em
exercício.

Para o quadriénio de 2005-2008, ficam desde já nomeados os se-
guintes corpos sociais:

Assembleia geral: presidente, António Augusto Martins de Carva-
lho, casado, natural da freguesia de Martim, concelho de Barcelos,
residente no lugar da Lousa, da mesma freguesia; secretário, António
de Jesus Valente Dias, casado, natural da freguesia de Soutelo, conce-
lho de Vila Verde, residente no lugar de Rossas, freguesia de Monte
Redondo, concelho de Valdevez.

Conselho de administração: presidente, Francisco Rodrigues Men-
des, já identificado; vogais: José Machado Soares e Agostinho Manuel
da Silva, já identificados.

Fiscal único: Armindo Costa, Serra Cruz, Martins & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na lista da Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 57, com sede na Rua de
25 de Abril, 454, 5.º, direito, freguesia de São Lázaro, cidade de Bra-
ga, contribuinte fiscal n.º 502154870, representada por António
Manuel Pinheiro Fernandes, casado, residente na Rua de Gil Vicente,
46, direito, freguesia de Nogueira, concelho de Braga, com o número
de identificação fiscal 151188386, inscrito na lista dos revisores ofi-
ciais de contas sob o n.º 993; suplente, António Manuel Alves de Sousa
Martins, casado, residente no lugar das Cales, freguesia de Figueiredo,
concelho de Amares, inscrito na lista dos revisores oficiais de contas
sob o n.º 919.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005675709

NATURCAMPO — PAISAGISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Moimenta, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9941/
050121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/050121.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
José Pedro Novo Viana Torres, solteiro, maior, que se rege pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NATURCAMPO — Paisagismo, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Moimenta, freguesia de
Celeirós, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: exploração de gabinete de arquitec-
tura e engenharia. Prestação de serviços de decoração de interiores.
Consultoria nas áreas da engenharia agrónoma, paisagística e ambien-
tal; comércio, importação e exportação de produtos e equipamentos
para espaços verdes, nomeadamente: plantas, fertilizantes, sistemas
de rega, parques infantis. Comércio de automóveis, motociclos e
máquinas agrícolas. Indústria de construção civil e empreitadas de
obras públicas. Promoção de loteamentos, construção e manutenção
de piscinas. Exploração de estabelecimentos de restauração e bebidas.
Organização e promoção de eventos, designadamente casamentos,
conferências e reuniões. Arrendamento de espaços para os referidos
eventos. Exploração de gabinete de contabilidade. Turismo no espa-
ço rural. Exploração agrícola, nomeadamente em modo biológico de

produtos hortícolas e frutícolas, comércio dos produtos oriundos da
própria exploração, bem como dos adquiridos a terceiros. Actividades
de formação profissional, nomeadamente na área de paisagismo e agro-
-florestal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 7500 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas ao sócio único prestações suplementares de
capital até ao montante correspondente a duas vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos 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.

25 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006603795

PISONORT — PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, 2.ª fase, lote S6,
Senhora da Graça, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2569/
880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501924299; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 8/050222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 10.º, que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em execução, tratamento e acaba-
mento técnico de pavimentos industriais sujeitos a grande desgaste e
ou corrosão. Indústria de construção civil e empreitadas de obras
públicas. Compra, venda e revenda de bens imóveis. Arrendamento
de imóveis próprios. Promoção de loteamentos e urbanizações. Acti-
vidades de promoção imobiliária.

ARTIGO 10.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, mantendo-se na gerência o sócio Francisco Gomes de
Oliveira e ficando desde já nomeada gerente Ana Cristina Vaz de
Oliveira, solteira, maior, natural da freguesia de Braga (São José de
São Lázaro), residente na Rua de Ambrósio Campelo, freguesia de
Ferreiros, ambas do concelho de Braga.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) 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.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675792
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PLAKONET, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Congregados, 50, 5.º, esquerdo,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9944/
050124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/050124.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Moisés Rodrigues Campos, divorciado, e Cláudia Odete Pinto
Lusquiños, solteira, maior, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação PLAKONET, Tecnologias
de Informação, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Congregados, 50,
5.º, esquerdo, freguesia de Braga (São Vicente), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e manutenção de
sites para a internet. Consultoria em áreas relacionadas com a Inter-
net e informática. Desenvolvimento e gestão de bases de dados. Ac-
tividades de webdesign. Desenvolvimento de software. Implementa-
ção e gestão de redes. Actividades de tecnologias de informação.
Actividades de multimédia. Formação profissional, nomeadamente na
área da informática. Comércio, importação e exportação de software,
equipamentos e consumíveis informáticos.

ARTIGO 3.º

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

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, cabem
ao sócio Moisés Rodrigues Campos, que desde já fica nomeado gerente.

2 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender ou permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Tomar de trespasse ou arrendamento quaisquer locais, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos nos

mercados nacionais e internacionais e realizar operações de crédito
que sejam permitidas por lei, prestando as garantias exigidas pelas
entidades mutuantes.

3 — É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de
favor, avais, fianças e abonações, ficando o infractor responsável
perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006603825

PREIMINHO — PROMOÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DO MINHO, L.DA

Sede: Rua de Óscar Dias Ferreira, 29, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6682/
000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504641018; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Elizabete Carla Craveiro de Olivei-
ra, por renúncia, em 11 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006631497

RAMOA & SANTOS, L.DA

Sede: Mourisca, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2616/
880321; identificação de pessoa colectiva n.º 501799460; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 11 e 13/050223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Sebastião Vieira Ramoa, por renún-
cia, em 4 de Fevereiro de 2005, e a transformação da sociedade.

Data da deliberação: 4 de Fevereiro de 2005.
O pacto social fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação João Ramoa, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no lugar da Mourisca, freguesia de Gualtar,
concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na venda de sementes, farelos,
rações para todo o tipo de animais, pesticidas, fertilizantes, adubos,
vitaminas, acessórios para jardinagem e agricultura, aves de todo o
tipo e correspondentes acessórios e todo o tipo de plantas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio e encontra-se dividido em duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros, ambas pertencentes ao sócio único.

2 — A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem aos
gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde
já nomeado gerente o próprio sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675822
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RIAULUX — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua de Nuno de Morais, 77, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9934/
050119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/050119.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
António Augusto Gomes Ribeiro, casado com Paula Alexandre dos
Santos Melo em comunhão de adquiridos, e José Ricardo Lopes Gon-
çalves, casado com Paula Cristina Rodrigues Fontelo em comunhão
geral, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação RIAULUX — Instalações
Eléctricas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nuno de Morais, 77, fre-
guesia de Braga (São Vítor), concelho de Braga.

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 instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006603744

STAE — SOCIEDADE TÉCNICA DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Afonso José da Fonseca, 13, 3.º,
direito, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9931/
050118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/050118.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Carlos Alberto Duarte da Costa Freire e mulher, Ana Maria Parente
Soares Ribeiro e Freire, casados em comunhão de adquiridos, Hugo
André Duarte Parente Ribeiro e Freire e Nuno Filipe Duarte Parente
Ribeiro e Freire, solteiros, maiores, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação STAE — Sociedade Téc-
nica de Arquitectura e Engenharia, L.da, e tem a sua sede na Rua do

Engenheiro Afonso José da Fonseca, 13, 3.º, direito, freguesia de Braga
(São Vítor), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis. Exploração de gabinetes de engenharia e arquitectura, nomeada-
mente fiscalização de obras. Arrendamento de imóveis próprios.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, duas iguais do valor nominal
de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Alberto
Duarte da Costa Freire e Ana Maria Parente Soares Ribeiro e Freire,
e duas iguais do valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a cada
um dos restantes sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral, na
qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer remu-
neração, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Alberto
Duarte da Costa Freire e Ana Maria Parente Soares Ribeiro e Freire.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.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 seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

25 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2006603698

TRANSPORTES NUNO MACHADO, L.DA

Sede: Melhorado de Cima, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6511/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504700936; averba-
mento Of. n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4, 5 e 6; números
e data das apresentações: 11, 13, 14 e 16/050211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de José Nuno Coelho Machado, por
renúncia, em 28 de Janeiro de 2005, a designação de gerente de Ma-
nuel João de Oliveira Fernandes Dias.

Data da deliberação: 28 de Janeiro de 2005.
A designação de gerente de Vítor Manuel da Cunha Fernandes,

solteiro, maior, lugar de Portela do Meio, Portela das Cabras, Vila
Verde.

Data da deliberação: 4 de Fevereiro de 2005.
E a alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 4.º, que fica

com a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

2 — Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.
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Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005675660

FAFE

CONSTRUÇÕES — MIGUEL RIBEIRO RAMOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cruz do Barreiro, Armil, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2411/
050221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20050221.

Certifico que Pedro Miguel Ribeiro Ramos Marques, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções — Miguel Ribeiro Ramos,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Cruz do Barreiro, freguesia de
Armil, deste concelho de Fafe.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a construção e reparação de
edifícios.

2 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como quaisquer sociedades, inclusive como
sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma única quota, pertencente ao sócio Pedro
Miguel Ribeiro Ramos Marques.

ARTIGO 4.º

1 — O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, mediante decisão deste.

2 — Mediante decisão do sócio, poderão ser exigidas prestações
suplementares em numerário, até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio único, o qual
fica desde já designado gerente, sendo portanto suficiente a sua assi-
natura, para vincular a sociedade.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do ob-
jecto social.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 2007149524

AUTOFIRMA — COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Gaia, Cepães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1050/
961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503757756; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
acta onde consta que o capital foi redenominado para euros, com
aumento de capital, subscrito por incorporação em dinheiro, no va-
lor de 2410$, tendo sido alterado o artigo 4.º do contrato, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, perten-

centes aos sócios, Agostinho Araújo da Costa e Firmino Vítor Fer-
nandes Ribeiro.

Está conforme.

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

11 de Janeiro de 2002. — O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000015110

GUIMARÃES

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GUIMAR, S. A.
Sede: Rua do Colégio Militar, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 397;
identificação de pessoa colectiva n.º 500265437; inscrição n.º 21 e
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 19; números e data das apresen-
tações: 13 e 55/20050203.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo da alteração do pacto social, alterando o artigo 12.º do pac-
to social, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 12.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três membros, accionistas ou não,
eleitos em assembleia geral, por um mandato de quatro anos, renová-
vel ou não uma ou mais vezes.

2 — Para o quadriénio ora iniciado ficam desde já nomeados:
Administradores: Fernando José Santoalha Prego de Faria, casado,

residente na Rua do Dr. Carlos Malheiro Dias, 207, da cidade de Gui-
marães; Guilherme Valeriano Santoalha Prego de Faria, casado, resi-
dente no loteamento de Santo André, casa 9, da cidade de Guimarães,
e Ramiro Manuel Ribeiro Gonçalves, casado, residente na Rua do
Carvalho, 58, 2.º, direito, da cidade do Porto.

3 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos pela aposição da assinatura de qualquer um dos seus admi-
nistradores, Fernando José Santoalha Prego de Faria ou Guilherme
Valeriano Santoalha Prego de Faria.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

Certifico ainda que foi efectuado o registo da cessação de funções
do administrador Emanuel Jorge Teixeira Correia Gomes Martins, por
renúncia.

21 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2006416286

AVANÇADA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Sede: Rua da Devesa, Candoso (São Martinho), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7105;
identificação de pessoa colectiva n.º 505227649; inscrições n.os 3 e
5; números e data das apresentações: 49 e 52/20040325.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 149 741 euros em dinheiro, alterando
o artigo 6.º, n.º 1, do pacto social, o qual fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 6.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 140 euros e encontra-se representado por 40 028 acções ao por-
tador, do valor nominal de 5 euros cada uma, podendo haver títulos
de 10, 20, 50, 100, 1000 e 10 000 acções.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

Certifico ainda que foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

Mais certifico que foi efectuado o registo da designação dos mem-
bros do conselho de administração:

Designação dos membros do conselho de administração para o
quadriénio de 2004-2007:

Presidente, Joaquim Paulo do Lago e Costa Rodrigues, residente na
Rua do Dr. Eduardo de Almeida, 502, freguesia de Oliveira, Guima-
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rães; administradores: Alexandra Maria Lopes Rodrigues Guimarães,
residente na Urbanização do Salgueiral, 13, freguesia de Creixomil,
Guimarães, e Luís Miguel Ribeiro Carneiro, residente na Avenida de
D. João IV, Quinta do Campo, Guimarães.

Data da deliberação: 12 de Fevereiro de 2004.

26 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2006440756

A. PIMENTA I — INDÚSTRIA HOTELEIRA, S. A.
Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 760, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5296;
identificação de pessoa colectiva n.º 503736660; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 17/20050223.

Certifico que foi efectuado o registo de designação dos órgãos so-
ciais para o triénio de 2004-2006, por deliberação tomada em 25 de
Janeiro de 2005.

Conselho de administração: presidente, António Carlos da Maia
Machado Vaz, residente na Rua de Sá da Bandeira, 706, 3.º, direito,
A, Porto; vogais: Nuno Gonçalo de Noronha e Couto Osório, resi-
dente na Avenida da Boavista, 821, 2.º, Porto, e F. Turismo Capital
de Risco, S. A., representada por Francisco António Ruivo Baptista,
residente no Condomínio do Forte, Rua de Medrosa, 17, apartamen-
to 27, Oeiras.

Fiscalização: fiscal único efectivo, Assunção Oliveira e Sá e
Cambão, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Adolfo Rodrigues Leite Assunção, revisor oficial de contas;
fiscal único suplente, Amadeu da Conceição Moreira Rodrigues
Cambão, revisor oficial de contas.

25 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006416960

CONFECÇÕES CECÍLIA MARIA ALVES OLIVEIRA SILVA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Comendador Manuel Pereira Bastos,
Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8119;
identificação de pessoa colectiva n.º 505710315; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 51/20050224.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 9 de Fevereiro de 2005.

28 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006417096

ESCOLA DE CONDUÇÃO NOVA ERA, L.DA

Sede: Urbanização da Vila das Trofas, lote 21,
fracção E, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4307;
identificação de pessoa colectiva n.º 503049557; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 20/20050224.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo de alteração parcial do pacto social, alterando os artigos 3.º
e 4.º, que ficam com a seguinte composição:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
12 500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias, Luísa de
Fátima Ferreira Fernandes e Maria Emília Ferreira Fernandes, sendo
esta com a natureza de seu bem próprio.

ARTIGO 4.º

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

2 — Porém, continua designada gerente a sócia Luísa de Fátima
Ferreira Fernandes e fica, também, desde já, designada gerente a sócia
Maria Emília Ferreira Fernandes.

3 — A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

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

28 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006417061

GUIMAITÁLIA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
BEBIDAS, L.DA

Sede: Rua do Sardoal, 40, Costa, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8526;
identificação de pessoa colectiva n.º 506073882; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050224.

Certifico que foi efectuado o registo referente à alteração da sede
social para a Rua de São Dâmaso, 1426, Oliveira, Guimarães.

25 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006417045

TRANSBATIL — TRANSPORTES
DE BATISTA & LURDES, L.DA

Sede: Meão, Barco, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6014;
identificação de pessoa colectiva n.º 504213598; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20050224.

Certifico que foi efectuado o registo referente à alteração da sede
social para a Travessa das Alminhas, 60, Barco, Guimarães.

25 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006417037

ARMANDO PAÚL & C.A, L.DA

Sede: Avenida de D. João IV, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1186;
identificação de pessoa colectiva n.º 500029261; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 46/20050223.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital do montante de 777,05 euros, subs-
crito em dinheiro pela sócia, na proporção das respectivas quotas,
alterando o artigo 4.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
12 000 euros, dividido em cinco quotas, sendo duas no valor nomi-
nal de 4000 euros cada uma, duas do valor nominal de 800 euros
cada uma e uma no valor nominal de 2400 euros, todas perten-
centes à sócia JORJAUTO — Sociedade de Comércio Rodo-
viário, L.da

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualizado
do contrato social.

25 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006417010

CONSTRUÇÕES JOSÉ DA COSTA FERREIRA
& OLIVEIRA, L.DA

Sede: Casa do Loureiro, Prazins (Santa Eufémia), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5162;
identificação de pessoa colectiva n.º 503641669; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/20050221.
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Certifico que foi efectuado o registo referente à alteração da sede
social para a Travessa do Rio Ave, 48, Prazins (Santa Eufémia), Gui-
marães.

22 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006416898

TECNAVE — SERRALHARIA MECÂNICA E CIVIL, L.DA

Sede: Samar, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2256;
identificação de pessoa colectiva n.º 501450300; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 24/20050222.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo do aumento de capital da sociedade em 402 410$, em reser-
vas, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas, e a respec-
tiva redenominação para euros:

Capital: 5000,01 euros.
Sócios e quotas: Armando Gomes da Cruz, Narciso de Meira Cam-

pos e João Baptista Teixeira Meireles, com uma quota de 1666,67 eu-
ros cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

23 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006416928

CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, L.DA

Sede: Pombal, São Torcato, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1070;
identificação de pessoa colectiva n.º 500326517; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 32/20050222.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social em 500 000 euros, subscrito pelos sócios na pro-
porção das sua quotas, sendo quanto a 28 083,22 euros, por incorpo-
ração de reservas legais, quanto a 63 187,63 euros, por incorporação
de reservas de reavaliação, quanto a 374 262,76 euros, por incorpo-
ração de reservas livres, quanto a 33 966,39 euros, por incorporação
de resultados transitados, e quanto a 500 euros, em dinheiro subscrito
por Glória de Oliveira, viúva, transformando a sociedade em anóni-
ma e alterando o pacto social, que fica com a seguinte redacção:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cândido José Rodrigues, S. A., e
tem a sua sede no lugar do Pombal, freguesia de São Torcato, do
concelho de Guimarães.

2 — O órgão de administração da sociedade fica autorizado a des-
locar livremente a sede social, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil e de
obras públicas.

ARTIGO 3.º

Por deliberação do órgão de administração da sociedade, esta pode
livremente associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou
a agrupamentos complementares de empresas ou entidades de nature-
za semelhante, participar na sua constituição, administração e fisca-
lização, bem como livremente adquirir participações como sócia ou
accionista, em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que
seja o seu objecto, em sociedades reguladas por leis especiais, bem
como associar-se, por qualquer forma, com quaisquer outras pessoa
jurídicas, nomeadamente para formar ACE, AEIE, consórcios e asso-
ciações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e nos diversos bens e valores do activo constantes da escritu-
ração, é de 1 500 000 euros e encontra-se representado por
300 000 acções ao portador, do valor nominal de 5 euros cada uma,
podendo haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000 e 10 000 acções,
sendo permitida a sua divisão ou concentração por contas dos accio-
nistas que o solicitem.

2 — Os títulos são assinados por um administrador, podendo a
assinatura ser de chancela pelo mesmo autorizada.

3 — As acções são tituladas, nominativas ou ao portador, regista-
das ou não e serão reciprocamente convertíveis, correndo as ineren-
tes despesas de conversão por conta do accionista requerente.

4 — As acções podem revestir forma escritural, sendo as acções
tituladas ou escriturais reciprocamente convertíveis a pedido do accio-
nista, mediante deliberação da assembleia geral.

5 — Por deliberação da assembleia geral, poderá ser autorizada a
emissão de outras categorias de acções quanto à atribuição de direitos,
obrigações e partilha do activo, podendo, designadamente, ser autori-
zada a criação de acções preferenciais sem voto, acções preferenciais
remíveis, acções com obrigação de prestações acessórias ou quaisquer
outras que sejam legalmente admissíveis.

6 — Os accionistas têm direito de preferência na subscrição do
aumento de capital, na proporção das acções de que forem titulares.

7 — Se algum dos accionistas não quiser subscrever todas ou parte
das novas acções a que tem direito, nem exercer o respectivo direito
de preferência, serão as acções não subscritas distribuídas pelos de-
mais accionistas que, na assembleia geral deliberativa, tenham decla-
rado subscrever tais acções, na proporção referida no número anterior.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação dos accionistas, poderão ser exigidas presta-
ções acessórias gratuitas, até 10 vezes o montante do capital social.

ARTIGO 6.º

1 — Por deliberação do órgão de administração e respeitando as
exigências legais, podem ser adquiridas para a sociedade acções pró-
prias.

2 — O órgão de administração pode realizar com aquelas acções
próprias as operações que se lhe afigurar úteis aos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

1 — Mediante deliberação da assembleia geral, serão amortizadas
as acções que, nos termos da lei, forem amortizáveis, nos seguintes
casos:

a) Havendo acordo com o respectivo titular, quer quanto ao valor,
quer quanto à época de reembolso;

b) Havendo penhora, arresto, arrolamento ou envolvimento em
qualquer providência judicial ou administrativa, que possa implicar
ulterior transmissão da respectiva titularidade das acções;

c) Sendo adjudicados os títulos ao cônjuge do titular, por virtude da
partilha decorrente da separação judicial de bens, divórcio ou separa-
ção judicial de pessoas e bens;

d) Por falecimento do titular das acções.
2 — Nas situações previstas nas alíneas b), c) e d) do número pre-

cedente e para além do que for imperativamente fixado por lei, a
respectiva deliberação deverá ser tomada dentro do prazo de um ano,
indicando o respectivo prazo de amortização, bem como o valor das
acções amortizadas, o qual será correspondente a metade do valor
nominal das acções a amortizar.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos accio-
nistas ou do órgão de administração.

2 — Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em acções
de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de ac-
ções de categorias especiais.

3 — Na hipótese de ser deliberada pelo órgão de administração a
emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no número
anterior, deverão existir as categorias especiais de acções aí mencio-
nadas.
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CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 — A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, por um período de quatro
anos, de entre os accionistas ou outras pessoas.

2 — O presidente e o secretário da mesa da assembleia geral rece-
berão ou não remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral será constituída pele totalidade dos accio-
nista, podendo nela votar todos os accionistas portadores de acções
com direito a voto, correspondendo um voto a cada acção.

2 — As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos
sempre que a lei ou o contrato não exijam uma maioria qualificada.

ARTIGO 11.º

1 — Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá
funcionar e deliberar desde que nela compareçam ou estejam repre-
sentados accionistas que detenham, pelo menos, 75 % do capital
social.

2 — Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar,
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados.

3 — A deliberação que importe alteração do contrato de sociedade,
fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade, bem como a
amortização de acções terá que ser aprovada pelos accionistas que
representem uma maioria de 75 % dos votos emitidos.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 — A administração da sociedade, eleita por um período de qua-
tro anos, será exercida por um administrador único ou por um conse-
lho de administração, composto, no mínimo, por três e, num máxi-
mo, por sete membros, tudo conforme for deliberado em assembleia
geral, sem prejuízo das regras imperativamente fixadas.

2 — O administrador único ou o conselho de administração pres-
tarão ou não caução e terão ou não remuneração, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

3 — O órgão de administração da sociedade, quando for composto
por um conselho de administração, reunirá trimestralmente ou quan-
do o interesse social o exigir.

ARTIGO 13.º

O conselho de administração ou o administrador único consti-
tuem o órgão superior de gestão da sociedade, competindo-lhe, de-
signadamente, a celebração de contratos de financiamento e de
empréstimo, incluindo os de médio e longo prazo, internos e ex-
ternos.

§ único. Poderá, ainda, o órgão de administração, deliberando por
maioria, encarregar uma ou mais pessoas, em nome e por conta da
sociedade, como mandatários ou procuradores, de desempenhar, tem-
porária ou definitivamente, certos actos de gestão e a representação
da sociedade em juízo, junto das repartições públicas, administrativas
e policiais, conferindo-lhes para tanto o respectivo mandato em for-
ma legal.

ARTIGO 14.º

1 — Sem prejuízo no preceituado no número seguinte, a sociedade
fica obrigada em todos os actos e contratos:

a) Pela intervenção do administrador único ou de dois administra-
dores;

b) Pela intervenção de Cândido José Rodrigues, quando este seja
administrador da sociedade;

c) Mediante a intervenção de um mandatário a quem, de acordo
com o § único do artigo precedente, tenham sido outorgados poderes
para efeito.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um fiscal
suplente, eleitos por um período de quatro anos e escolhidos de entre
os revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de
contas.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 16.º

1 — Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da
percentagem que, dentro dos limites fixados por lei, for deliberada
para a constituição da reserva legal, terão a aplicação que a assem-
bleia geral determinar, sem que a mesma fique vinculada à quota-par-
te da distribuição obrigatória dos lucros, sempre que tal for deliberado
por uma maioria que represente metade do capital social.

2 — O órgão de administração pode autorizar que, no decurso de
um exercício, sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre lu-
cros, observadas que sejam as regras legais.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 17.º

Para todas as questões emergentes do contrato social é exclusiva-
mente competente o foro da comarca da situação da sede da socie-
dade.

ARTIGO 18.º

1 — Havendo dissolução, serão liquidatários os membros do órgão
de administração que, ao tempo, estiverem em exercício.

2 — Havendo escusa, por parte de todos os liquidatários, tomada
em assembleia geral que deliberar a dissolução, a mesma designará uma
comissão liquidatária e fixará um prazo para a deliberação.

ARTIGO 19.º

1 — Ficam desde já nomeados para o quadriénio de 2005-2008 os
seguintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente, Maria de Lurdes Oliveira de
Freitas, casada, residente na Rua da Cidade de Guimarães, freguesia de
São Torcato, do concelho de Guimarães, de onde é natural, secretá-
ria, Glória de Oliveira, residente na Rua da Cidade de Guimarães, 1900,
freguesia de São Torcato e natural da freguesia de Gondomar, ambas
do concelho de Guimarães.

Conselho de administração: presidente, Cândido José Rodrigues,
casado, residente no Rua da Cidade de Guimarães, freguesia de São
Torcato, do concelho de Guimarães e natural da freguesia de São João
de Caldeireiros, concelho de Mértola; vice-presidente, Rui Manuel de
Freitas Rodrigues, casado, residente na Rua do Arqueólogo Mário
Cardoso, lote 1, 125, 4.º, esquerdo, freguesia de Fermentões e natural
da freguesia de São Torcato, ambas do concelho de Guimarães, e ad-
ministrador, Miguel Ricardo de Freitas Rodrigues, casado, residente
na Rua da Cidade de Guimarães, 1900, freguesia de São Torcato, con-
celho de Guimarães, de onde é natural.

Fiscal único: Gaspar Castro e Romeu Silva, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede no Edifício Parque das Hortas, 220,
fracções M e N, da cidade de Guimarães, inscrita na Ordem dos Revi-
sores Oficiais de Contas sob o n.º 153, representada pelo Dr. Gaspar
Vieira de Castro, casado, com residência na Rua de Júlio Dantas, 421,
da cidade do Porto, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Con-
tas sob o n.º 557; fiscal suplente, Dr. Romeu José Fernandes da Silva,
casado, residente na Urbanização da Gandra, 38, freguesia de Silvares,
do concelho de Guimarães, inscrito na Câmara dos Revisores Oficiais
de Contas sob o n.º 812.

2 — Os administradores ora nomeados ficam dispensados de pres-
tar caução.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualizado
do contrato social.

23 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006416936
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GABEMEX — COMÉRCIO TRIANGULAR
INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Oliveira,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2886;
identificação de pessoa colectiva n.º 501957294; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 35/20050222.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Janeiro de 2005.

23 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006416944

CARDOFARIA — CARDAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Travessa Industrial de Pombais, 21, Guardizela,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8401;
identificação de pessoa colectiva n.º 505902435; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; núme-
ros e datas das apresentações: 12/20050222 e 95/20041230.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente José Manuel Fernandes
Faria, por renúncia.

Data da comunicação: 28 de Outubro de 2004.

Mais certifico que foi efectuado o registo referente à alteração da
sede social para a Travessa Industrial dos Pombais, 21, Guardizela,
Guimarães.

23 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006440772

A. PIMENTA III — IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 760, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5300;
identificação de pessoa colectiva n.º 503736686; averbamentos
n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 9 e
10/20050222.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo de cessação de funções do presidente do conselho de admi-
nistração, Joaquim Fernando de Castro Magalhães, e do administra-
dor, António Armando Pinto da Rocha, por renúncia.

Data da comunicação: 21 de Fevereiro de 2005.

23 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006416901

GUIMAFUROS — EXPLORAÇÃO DE ÁGUA, L.DA

Sede: Aldeias, lote 11, Rodovia de Covas,
Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3731;
identificação de pessoa colectiva n.º 502569905; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 67/20050223.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo de cessação de funções da gerente Maria da Glória Pereira
de Araújo, em 17 de Fevereiro de 2005, por renúncia.

24 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006417126

COLARBEST — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rodovia de Covas, lote 1.1, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6430;
identificação de pessoa colectiva n.º 504522671; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 69/20050223.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo de cessação de funções da gerente Maria da Glória Pereira
de Araújo, em 17 de Fevereiro de 2005, por renúncia.

24 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006417118

CARVALHO LIMA & MOTA PREGO — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de D. João IV, CC Vila, loja 16, fracção E,
Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6784;
identificação de pessoa colectiva n.º 504949292; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 64/20050223.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de 145 000 euros, subs-
crito em dinheiro pelos sócios, Vítor Manuel Guimarães Carvalho Lima
e Luís Filipe Santoalha Mota Prego de Faria, com 72 500 euros cada,
alterando o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
75 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualizado
do contrato social.

24 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006417029

A. VILELA & IRMÃO, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 758, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9826;
identificação de pessoa colectiva n.º 500005915; inscrição n.º 20;
número e data da apresentação: 24/20050216.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de 150 000 euros, subs-
crito em dinheiro por INTELIMÓVEL, S. A., alterando os artigos 1.º,
3.º e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. Vilela & Irmão, L.da, e tem a sua
sede no Largo do Toural, 128, freguesia de São Sebastião, concelho
de Guimarães.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 170 000 euros, divi-
dido em três quotas, uma de 150 000 euros, pertencente à sócia
INTELIMÓVEL — Imobiliária, S. A., uma de 15 000 euros, perten-
cente ao sócio Manuel Lopes da Costa, e outra de 5000 euros, per-
tencente à sócia Maria Filomena Figueiredo da Silva Costa.

ARTIGO 5.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
remuneradas ou não, conforme for deliberado em assembleia geral,
competem aos gerentes, no máximo de três.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes Pedro Alberto Figuei-
redo Lopes da Costa e Sónia Luísa Figueiredo Lopes da Costa
Araújo, assim se mantendo Domingos Carlos Almeida da Silva
Martins.

3 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um só gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualizado
do contrato social.

17 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006416561
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PASTELARIAS — DOCES DO PARAÍSO, L.DA

Sede: Rua do Arqueólogo Mário Cardoso, 253-A,
Fermentões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5021;
identificação de pessoa colectiva n.º 503548316; inscrição n.º 5,
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 34, 35, 36 e 37/20050218.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 12,02 euros em dinheiro, ficando o
capital após o aumento a ser de 5000 euros.

Sócio e respectiva quota: Luís Miguel e Silva Sampaio, com uma
quota de 5000 euros.

Mais certifico que foi efectuado o registo da renúncia à gerência do
referido Luís Miguel e Silva Sampaio e a designação do gerente Ga-
briel Gonçalves da Cunha.

Certifico ainda que foi depositado o texto completo e actualizado
do contrato da sociedade.

21 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2006416863

ROCAMPEX, INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Sede: Vilar, Pencelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8333;
identificação de pessoa colectiva n.º 506025764; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 25/20050218.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo da dissolução e encerramento da liquidação.

21 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 2006416855

JOAQUIM ANTÓNIO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Arquinho, 249, Sande (São Clemente), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1460;
identificação de pessoa colectiva n.º 500841683; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 43/20050221.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo do aumento de capital da sociedade em 502 410$ em di-
nheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas, e a res-
pectiva redenominação para euros:

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Bernardino Marques da Silva, Dionísio Marques da

Silva, Cirilo Marques da Silva e Manuel Marques da Silva, cada um
com uma quota de 1000 euros e outra de 250 euros.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

22 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2001926812

ARSAL — EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO GERAL, S. A.

Sede: Monte Largo, Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1182;
identificação de pessoa colectiva n.º 500633118; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 1/20050217.

Certifico que foi efectuado o registo de designação dos órgãos so-
ciais para o quadriénio de 2005-2008, por deliberação tomada em 31 de
Janeiro de 2005:

Conselho de administração: presidente, Abel Pinheiro Ribeiro da
Silva, residente na Quinta da Vila Verde, Urgeses, Guimarães; vogais:
Anabela André Ribeiro da Silva Gonçalves, residente na Avenida de
D. João IV, 275, Guimarães, e Abel André Ribeiro da Silva, residente
na referida Quinta da Vila Verde.

Fiscalização: fiscal único efectivo, António Anjos, F. Brandão &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada

por Jonatas de Jesus Margarida; fiscal único suplente, António José
dos Anjos, revisor oficial de contas.

18 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006416570

EUROGUI — GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua da Rainha, 91, 1.º, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6575;
identificação de pessoa colectiva n.º 504390724; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20050217.

Certifico que foi efectuado o registo referente à alteração da sede
social para a Rua do Dr. José Sampaio, 375, rés-do-chão, Oliveira,
Guimarães.

17 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006416626

VILLAFELPOS — COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.
Sede: Rua de Sezim, Candoso (São Tiago), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5527;
identificação de pessoa colectiva n.º 503901130; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 64/20041203.

Certifico que foi efectuado o registo de designação dos órgãos so-
ciais para o triénio de 2005-2007, por deliberação tomada em 4 de
Setembro de 2004.

Conselho de administração: presidente, Alberto Nuno da Costa
Pimenta Machado, residente na Quinta de Covas, Urgeses, Guima-
rães; vogais: Filipe Carlos de Sousa Oliveira, residente em Infias, Vizela,
e Aires Jesus Martins Coelho, residente em Urgeses, Guimarães.

Fiscalização: fiscal único efectivo, Joaquim Manuel Martins da
Cunha, revisor oficial de contas; fiscal único suplente, Joaquim Ma-
nuel Marques da Cunha, revisor oficial de contas.

18 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006428071

TERRAS DE BOURO

CASCATA DO ARADO — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Terras de Bouro. Matrícula
n.º 157/050217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050217.

Certifico que entre José Manuel Barroso Alves, casado na comu-
nhão de adquiridos com Maria Armanda Teixeira da Silva Alves, e
Agostinho de Jesus Correia Fernandes, casado na comunhão de adqui-
ridos com Rosa Maria Alves Fernandes, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cascata do Arado — Actividades
Hoteleiras, L.da, pessoa colectiva P 507188721, tem a sua sede na
Avenida de Manuel Francisco da Costa, da freguesia de Vilar da Veiga,
concelho de Terras de Bouro.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, sem necessidade do consentimento
da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pensões com restaurante, ho-
téis com restaurante, estalagem com restaurante, motéis com restau-
rante, aldeamentos turísticos com restaurante; restaurantes do tipo
tradicional, restaurantes típicos, restaurantes com local para dança;
estabelecimentos de bebidas, cafés, cervejarias, bares, casas de chá,
pastelarias, estabelecimentos de bebidas com espectáculo e turismo
no espaço rural.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais de valor nominal de 7500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
em juízo e fora dele, competem a ambos os sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

§ 1.º A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; po-
rém, a cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, à
qual é reservado o direito de preferência, em primeiro lugar, cabendo
este direito, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

§ 2.º O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos deverá
comunicar essa pretensão à sociedade e aos outros sócios, através de
carta registada, com aviso de recepção, indicando o nome do adqui-
rente, o preço oferecido e as condições de pagamento.

§ 3.º Se nem a sociedade nem os outros sócios usarem do direito de
preferência ou se nada for comunicado ao cedente no prazo máximo
de 30 dias a contar da data da expedição da carta, poderá a sua quota
ser cedida nos termos da comunicação.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital até montante global igual ao dobro do capital social.

ARTIGO 7.º

Por falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissol-
verá, devendo os herdeiros do sócio falecido nomear um, de entre si
ou um estranho, que a todos represente na sociedade, enquanto a quota
se mantiver indivisa, procedendo-se da mesma forma se ela for adju-
dicada em comum.

ARTIGO 8.º

Os balanços serão anuais e encerrados com referência a 31 de De-
zembro, podendo a assembleia geral deliberar, por maioria simples dos
votos correspondentes ao capital social, que os lucros nele apurados,
depois de retirada a percentagem fixada por lei para fundo de reserva
legal, não sejam distribuídos no todo ou em parte.

Conferida, está conforme ao seu original.

2 de Março de 2005. — O Ajudante, João Luís da Cunha Dias.
2001887620

VILA NOVA DE FAMALICÃO

JSA — TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3492/940310; identificação de pessoa colectiva
n.º 503170860; data: 040928.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

19 de Março de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2005134554

JOMÉLIA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4846/981221; identificação de pessoa colectiva
n.º 504707752; data: 27122000.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 1999.

Conferi e está conforme.

15 de Janeiro de 2002. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira Sá Araújo. 1000019542

COIMBRA
CANTANHEDE

SINEMA — CONSULTORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1511/030123; identificação de pessoa colectiva n.º 506345319;
data da apresentação: 040630.

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

24 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2004571578

SUPERCHÃO — PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1321/010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505666456;
data da apresentação: 040628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

24 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2004571586

VETAGRI — ALIMENTAR, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 519/

891129; identificação de pessoa colectiva n.º 501446214; data da
apresentação: 040716.

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

17 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2009260180

MÁRIO MIRANDA DE ALMEIDA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 371/

840329; identificação de pessoa colectiva n.º 501469044; data:
20040618.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2004571756

ALUSEPINS — CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1146/000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504852965;
data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

28 de Fevereiro de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2008803007

NOVORIMA — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1264/010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505376180;
data: 20040618.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2004571764

ARSÉNIO ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 565/
910103; identificação de pessoa colectiva n.º 502526670; data:
20040616.
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Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2004561947

MENDY — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1211/001205; identificação de pessoa colectiva n.º 501191232;
data de apresentação: 040720.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

4 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2004560428

BATICLAN — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1518/030224; identificação de pessoa colectiva n.º 506460436;
data: 20040928.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2004571721

CELESTE BAROSA LOURENÇO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1086/990712; identificação de pessoa colectiva n.º 504438263;
data da apresentação: 040721.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

4 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004561963

COSTA & CRAVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 921/
971106; identificação de pessoa colectiva n.º 503994871; data:
20041027.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2004571730

SIMODUS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1480/021009; identificação de pessoa colectiva n.º 506338177;
data: 20041019.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2004571705

TRATA VET — ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1521/030314; identificação de pessoa colectiva n.º 506497151;
data: 20041026.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2000211135

ÁGUAS CLARAS — CONSTRUÇÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula

n.º 1163/000505; identificação de pessoa colectiva n.º 504907131;
data da apresentação: 041202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

4 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004561904

E. T. P. C. — ESCOLA TÉCNICO PROFISSIONAL
DE CANTANHEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1097/990830; identificação de pessoa colectiva n.º 504560590;
data: 20041130.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2004561890

IMOPESSOA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1046/990223; identificação de pessoa colectiva n.º 504519654;
datas: 20030630 e 20040628.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes às prestações de contas
dos anos de exercício de 2002 e 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2004561920

TARALHÃO DA SILVA — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1333/011022; identificação de pessoa colectiva n.º 505672987;
data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004571551

TOCHORAL — CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1418/020419; identificação de pessoa colectiva n.º 506070476;
data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004571543
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LIBERPOST — AGENCIAMENTO DE ACTIVIDADES
DOS CORREIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1681/050228; identificação de pessoa colectiva n.º P
507287843; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050228.

Certifico que Luís Filipe Alves Ferreira constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LIBERPOST — Agenciamento
de Actividades dos Correios, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Avenida de D. João Garcia Bacelar, sem número de polícia, lugar e
freguesia de Tocha, concelho de Cantanhede.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do País e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no agenciamento de actividades
dos correios, nomeadamente venda de selos e outros valores postais,
recolha, transporte, distribuição e entrega de correspondência e en-
comendas postais, desenvolvimento de actividades de merchandising,
comercialização de livros, jornais, revistas, tabacos e artigos de pape-
laria, bem como bebidas e produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio único Luís Filipe Alves Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 — O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 — O sócio poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que por
ele sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Luís Filipe Alves Ferreira,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

1 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004561874

ORIMAINVEST — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1682/050228; identificação de pessoa colectiva n.º P
507184521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
050228.

Certifico que entre Mário Miranda de Almeida, Marília dos Santos
Ramos, Susana Maria Ramos de Almeida, Guida Maria Ramos de Al-
meida e Cecília Catarina Ramos de Almeida foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ORIMAINVEST — Investimen-
tos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Basílio Costa

Morgado, 23 e 25, freguesia de Corticeiro de Cima, concelho de Can-
tanhede.

2 — A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autoriza-
ção de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra, venda
e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 13 750 euros, pertencente ao sócio
Mário Miranda de Almeida, uma de 3750 euros, pertencente à sócia
Marília dos Santos Ramos, e três iguais de 2500 euros cada, perten-
centes a cada uma das sócias Susana Maria Ramos de Almeida, Guida
Maria Ramos de Almeida e Cecília Catarina Ramos de Almeida.

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 os sócios
Mário Miranda de Almeida, Marília dos Santos Ramos, Susana Maria
Ramos de Almeida e Guida Maria Ramos de Almeida.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção do gerente Mário Miranda de Almeida ou Marília dos
Santos Ramos ou a assinatura conjunta de quaisquer outros dois ge-
rentes.

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

4 — Em ampliação dos seus poderes normais, poderão os gerentes
que obrigam a sociedade:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a
sociedade;

b) Comprar, vender, onerar, dar e tomar de arrendamento imó-
veis, dar e tomar de trespasse estabelecimentos, bem como rescindir
ou alterar os respectivos contratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobiliá-

ria; e
e) Contrair empréstimos bancários.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

ARTIGO 9.º

1 — Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 100 ve-
zes o capital social.

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.

1 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2004561882



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 92 — 12 de Maio de 2005 10 254-(173)

ESCOLA DE CONDUÇÃO MOLEIRO,
AMARO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1131/000110; identificação de pessoa colectiva n.º 504791532;
data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004571535

TÁXIS CÉSAR & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1432/020514; identificação de pessoa colectiva n.º 506141098;
data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004571500

MARIA CARDOSO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1436/020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506186105;
data da apresentação: 040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004571390

SOLERGIE — ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 821/
960326; identificação de pessoa colectiva n.º 503623644; data da
apresentação: 040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2004571381

VALENTE & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 967/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504127640; data da
apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004588934

TRÊS D — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1260/010409; identificação de pessoa colectiva n.º 505405989;
data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004589590

ILÍDIO REVERENDO MANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 422/
870609; identificação de pessoa colectiva n.º 501840168; data da
apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004588969

ANTÓNIO DA SILVA MACHADO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 423/
870626; identificação de pessoa colectiva n.º 501846115; data da
apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004588950

EURICO, EVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1025/981204; identificação de pessoa colectiva n.º 504348663;
data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004588942

VÍTOR CAVALEIRO & PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 379/
841008; identificação de pessoa colectiva n.º 501513817; data da
apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

16 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2009260201

CHIPLAND, SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1403/020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505991063;
data da apresentação: 040708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004588977

PAUL STRICKER & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1578/031205; identificação de pessoa colectiva n.º 501888640;
data da apresentação: 040716.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004588985

HONÓRIO DOS REIS, SUCESSORA FERNANDES
& FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 144/
690310; identificação de pessoa colectiva n.º 500135061; inscri-
ções n.os 10, 13 e 15, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averba-
mento n.º 1 às inscrições n.os 10 e 13; números e data das apresen-
tações: 1 a 9/20050223.

Certifico que:
1) Cessou funções de gerente António de Jesus Ferreira, a partir de

8 de Janeiro de 1970, por renúncia subsequente a cessão.
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2) Foi designado gerente Orquídeo de Jesus Pereira, por deliberação
de 8 de Janeiro de 1970, tendo cessado tais funções em 29 de Janeiro
de 1982, por renúncia subsequente a cessão.

3) Foram designados gerentes Licínio de Jesus Cruz e Maria Teresa
da Silva Castanheira Cruz, por deliberação de 20 de Fevereiro de 1984,
tendo ambos cessado tais funções em 15 de Julho de 1985, por re-
núncia subsequente a cessão; e

4) Foi designado gerente o sócio Manuel da Ressurreição Cardoso,
por deliberação de 16 de Julho de 1985.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2004561858

MÓVEIS GUERRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 593/
910917; identificação de pessoa colectiva n.º 502618671; data:
20040629.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009260511

M. G. — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 656/
930204; identificação de pessoa colectiva n.º 502920386; data:
20040629.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2009260503

CAIPIRINHA TRANSPORTES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1267/010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505404311;
data da apresentação: 040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

27 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Conservadora, (Assinatura ile-
gível.) 2004570849

CONTAFEB — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 923/
971110; identificação de pessoa colectiva n.º 504003011; data da
apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004571489

CONSTRUÇÕES BELA MORADIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 803/
951221; identificação de pessoa colectiva n.º 503555029; data da
apresentação: 040630.

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

15 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004571470

ALVILAMARAUTO — TRANSPORTE E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1561/030902; identificação de pessoa colectiva n.º 506414647;
data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004571462

CUNHA — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 418/
870311; identificação de pessoa colectiva n.º 501795162; data da
apresentação: 040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004571446

AVELINO REIS DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1048/990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504553038;
data da apresentação: 040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

14 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António José
Amaral Pinto. 2004571373

BAIA E CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 308/
800528; identificação de pessoa colectiva n.º 500987963; data da
apresentação: 040629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

28 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Conservadora, (Assinatura ile-
gível.) 2004570890

SARAMAGO & CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 789/
950901; identificação de pessoa colectiva n.º 502946733; data:
20040629.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade identifi-
cada em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Conservadora, Lúcia Maria Damas
Gonçalves Correia. 2004580534

JOAQUIM TEIXEIRA ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 322/
810603; identificação de pessoa colectiva n.º 501166599; data da
apresentação: 040630.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 92 — 12 de Maio de 2005 10 254-(175)

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2008803201

NINHO DA COMIDA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1186/000802; identificação de pessoa colectiva n.º 504927000;
data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às contas do exercício do ano de 2003.

15 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2004571411

COIMBRA

ANTÓNIO GONÇALVES DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3237,
C-11, fl. 2 v.º.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. — A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000015175

FIGUEIRA DA FOZ

CASA DE MAIORCA — SOCIEDADE
DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2137/980223; identificação de pessoa colectiva n.º 504088769.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071622

VMD — ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1614/930607; identificação de pessoa colectiva n.º 503009571.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071614

FOZ CANIS — HOSPITAL VETERINÁRIO
DA FIGUEIRA DA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2341/990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504325655.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071606

MAGUIMÉDIA, INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2205/980810; identificação de pessoa colectiva n.º 504223976.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071592

J. CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 416/760426; identificação de pessoa colectiva n.º 500442827.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071576

JOAQUIM BAPTISTA DA CUNHA (SERENO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 458/770620; identificação de pessoa colectiva n.º 500648247.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071568

CARNES DO MONDEGO — SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1066/880329; identificação de pessoa colectiva n.º 501959360.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071550

POOLPLACA PORTUGUESA PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2152/980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504142054.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071215

JOSÉ MANUEL ALMEIDA FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1858/950628; identificação de pessoa colectiva n.º 503439541.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071207

FIGUEIRAUDIO — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ÁUDIO E SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2195/980716; identificação de pessoa colectiva n.º 504207814.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071193

VICENTE & VICENTE — COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2451/000403; identificação de pessoa colectiva n.º 504943987.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071185

A. C. N. — ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2961/20030212; identificação de pessoa colectiva
n.º 506476260.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071240

ROMISI — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1734/940616; identificação de pessoa colectiva n.º 503218456.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071231

ISOFACT — GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2123/980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504064452.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere

o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071029

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS — MARIA
DE LOURDES BEJA CACHULO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 589/790517; identificação de pessoa colectiva n.º 500869006.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2004197102

TERMINAL WEB — EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2335/990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504510991.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071037

FLOR DE EPANEMA — CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 718/810817; identificação de pessoa colectiva n.º 501158960.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071045

CARLOS CABETE CAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1448/920204; identificação de pessoa colectiva n.º 502709928.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071053

FUNERÁRIA MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2757/020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505937972.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
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o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071223

BICATRANS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1288/900905; identificação de pessoa colectiva n.º 502423544.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070715

AUTOMÓVEIS VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1294/900918; identificação de pessoa colectiva n.º 502423480.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070723

MEDIREAL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2439/000310; identificação de pessoa colectiva n.º 504713299.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

25 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070731

PSICOFOZ — CENTRO DE INTERVENÇÃO
PSICOPEDAGÓGICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1908/960129; identificação de pessoa colectiva n.º 503564052.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070790

MAGCONSUL — CONTABILIDADE, CONSULTADORIA
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2047/970417; identificação de pessoa colectiva n.º 503867608.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere

o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070804

FIGUEIRAPINTA — PINTURA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3003/20030630; identificação de pessoa colectiva
n.º 506639479.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070740

ROLO & GASPAR — TRANSPORTE E COMÉRCIO
DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1278/900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502425776.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070758

FOZ EQUITAÇÃO — ARTIGOS E EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1544/921116; identificação de pessoa colectiva n.º 502874996.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070839

ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1618/930608; identificação de pessoa colectiva n.º 503009520.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070847

JOSÉ MARQUES RODRIGUES NADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1273/900704; identificação de pessoa colectiva n.º 502391286.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
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o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070855

POLICLÍNICA CENTRAL DA FIGUEIRA DA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 735/811009; identificação de pessoa colectiva n.º 501194665.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070766

FUNPEÇAS — COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2992/20030520; identificação de pessoa colectiva n.º 506565521.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070863

J. N. MIRANDA — TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2619/010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505414597.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070871

LAVAFIG — LAVAGEM E LIMPEZA A SECO
DE PELES E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2508/000714; identificação de pessoa colectiva n.º 505005883.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070880

MILIAMPERE — COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2413/991220; identificação de pessoa colectiva n.º 504786520.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070898

NEXTGÁS, INSTALAÇÃO DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2459/000407; identificação de pessoa colectiva n.º 504956655.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070901

MORENO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 104/460906; identificação de pessoa colectiva n.º 500197571.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070774

GESTFOZ CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1782/941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503321141.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070910

J. FELISBERTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2709/010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505761874.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070782

PROFALCÃO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRO-
-FLORESTAIS E GESTÃO DE PRÉDIOS RÚSTICOS E
URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1647/930901; identificação de pessoa colectiva n.º 503063657.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071541

FIGUEIRALIMPE — SOCIEDADE DE LIMPEZAS
E DESINFECÇÕES DA FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1035/870907; identificação de pessoa colectiva n.º 501870385.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071533

3 J. J. J. — ESPAÇOS VERDES — REIS,
CARVALHAL & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 857/830520; identificação de pessoa colectiva n.º 501375651.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071517

TEPLAN — COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1445/920127; identificação de pessoa colectiva n.º 502740965.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071509

AUTO SALTADOURO — OFICINA DE REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2811/20020322; identificação de pessoa colectiva
n.º 505872609.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071495

AZENHA & RIBEIRO — MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2041/970403; identificação de pessoa colectiva n.º 503867730.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071487

ALMEIDA & PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2659/010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505524783.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere

o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071479

VÍTOR MATOS MONTEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1819/950323; identificação de pessoa colectiva n.º 503387835.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071460

LOURO & FAJARDO — MONTAGEM DE REFRACTÁRIOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2270/990211; identificação de pessoa colectiva n.º 504450913.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071452

LAR RESIDENCIAL — PARAÍSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1655/930930; identificação de pessoa colectiva n.º 503064084.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071444

GOMES & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2416/000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504800566.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071282

TELEPALMA — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2668/010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505316978.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071118
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FOZTERMICA — ESTUDOS E APLICAÇÕES
TÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1709/940311; identificação de pessoa colectiva n.º 503167231.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071126

AFGA — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 807/820830; identificação de pessoa colectiva n.º 501305327.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071134

ALVES, CUSTÓDIO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1769/941123; identificação de pessoa colectiva n.º 503307149.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070995

M. P. BRIGHAM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2516/000807; identificação de pessoa colectiva n.º 505088223.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070987

AGRO MONDEGO — REPRESENTAÇÕES
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 529/780519; identificação de pessoa colectiva n.º 500766282.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070928

M. J. SOUSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 459/770622; identificação de pessoa colectiva n.º 500658226.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070936

PRESERLIDER — OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2941/20030116; identificação de pessoa colectiva n.º 506426327.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

1 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007070979

FIGUEIRA PARAINDÚSTRIA, GESTÃO
DE PARQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2574/010124; identificação de pessoa colectiva n.º 504973959.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071142

P — ZERO — GESTÃO DE PROJECTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2379/990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504374460.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071150

JOÃO PINHEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1613/930602; identificação de pessoa colectiva n.º 503009202.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071169

CAVALEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1238/900313; identificação de pessoa colectiva n.º 502000058.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
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o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071177

ISABEL VALADAS — CALÇADO E CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2246/981229; identificação de pessoa colectiva n.º 504367102.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007065223

AUDIOFOZ — COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2366/990903; identificação de pessoa colectiva n.º 504553011.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071738

CARVALHO & NOVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1258/900524; identificação de pessoa colectiva n.º 502363150.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071720

TIPOGRAFIA CRUZ & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 105/460917; identificação de pessoa colectiva n.º 500284768.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071711

LILIS FLORES E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1298/900927; identificação de pessoa colectiva n.º 502444215.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071703

CARPINTARIA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1720/940405; identificação de pessoa colectiva n.º 503186783.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071690

AVIÁRIO DA FONTE SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1016/870521; identificação de pessoa colectiva n.º 501833064.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071681

TRANSQUIAIOS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2532/000918; identificação de pessoa colectiva n.º 505136899.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071673

MONTEIRO & BÁRTOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1859/950630; identificação de pessoa colectiva n.º 503439568.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071665

REINALDO F. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1694/940127; identificação de pessoa colectiva n.º 503124338.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2007071657

TÁBUA

NUNES & NUNES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Beirão, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 103/
850916; identificação de pessoa colectiva n.º 501525386; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 38/011227.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o aumento
de capital e alteração parcial do contrato com redenominação, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: duas quotas, uma
no valor nominal de 1657,48 euros e outra no valor nominal de
842,52 euros, pertencentes ao sócio José Bernardino Costa Nunes, e outras
duas de igual valor nominal, nomeadamente de 1657,48 euros e de
842,52 euros, pertencentes à sócia Maria Susana Carneiro Costa Nunes.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2001. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Curveira de Matos Sousa e Silva. 1000015990

ÉVORA
ESTREMOZ

NOVA RATEL — EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA
E ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua de 31 de Janeiro, 47, Santo André, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 777/
020404; identificação de pessoa colectiva n.º 506908070; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/220205.

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

Nomeação de gerentes:
Gerentes nomeados: Hugo Miguel Bigodes Albino e Mónica Rita

Bigodes Albino.
Data da deliberação: 11 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2006866265

JOSÉ, CESARINA & FILHO, L.DA

Sede: Rua do Conde de Vila Flor, 2, Santa Vitória do Ameixial,
Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 677/
250302; identificação de pessoa colectiva n.º 505987651; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/220505.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Janeiro de 2005.

Conferida, está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2006866230

SUBERCAMPO — CONSULTORIA RURAL, L.DA

Sede: Vivenda Minu-Mendeiros, Santa Maria, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 815/
220205; identificação de pessoa colectiva n.º 507232585; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/220205.

Certifico que Miguel Jorge Coxixo Véstia Cortes, solteiro, maior,
vivenda Minu, Mendeiros, freguesia de Santa Maria, concelho de Es-
tremoz, e Maria Inês Raposo Rodrigues Celorico Palma, solteira,
maior, Rua do Dr. Afonso Costa, 31, Mértola, constituíram a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma SUBERCAMPO — Consultoria
Rural, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Vivenda Minu-Mendeiros, fre-
guesia de Estremoz (Santa Maria), concelho de Estremoz.

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

2.º

O objecto da sociedade é consultoria rural, prestações de serviços e
comercialização de produtos para a agricultura e actividades relacio-
nadas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma das quotas: uma com o valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Miguel Jorge Coxixo Vestia Cortes,
e uma com o valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Ma-
ria Inês Raposo Rodrigues Celorico Palma.

4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade competem aos
gerentes, a nomear em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio Miguel Jorge Coxixo
Vestia Cortes.

3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
4 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado

em assembleia geral.
5 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.

5.º

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

6.º

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

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 e neste
contrato, for cedida sem consentimento da sociedade.

8.º

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

Conferida, está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2006866257

PORTA MAIOR — DESIGN DE INTERIORES
E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Banhos, 2-A, Santo André, Estremoz

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 460/
260796; identificação de pessoa colectiva n.º 503681067; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/180205.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Fevereiro de 2005.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2006866214
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ROCHAGLOBAL — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÁRMORES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 4, quilómetro 152, Santo André,
Estremoz

Capital social: 30 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 814/
180205; identificação de pessoa colectiva n.º 507224248; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/180205.

Certifico que Cipriano Agostinho Ferreira Correia, casado com
Benvinda José Pisco Catita Correia na comunhão geral, residente na
Rua de 5 de Outubro, lote 20, Vila Viçosa, e EUROGLOBAL — Co-
mércio e Representações, L.da, Avenida da Liberdade, 4, 4.º, esquer-
do, Queluz, Sintra, constituíram a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ROCHAGLOBAL — Indústria e
Comércio de Mármores, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 4, quiló-
metro 152, freguesia de Arcos, concelho de Estremoz.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de pedreiras, indús-
tria e comércio de mármores e rochas ornamentais.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de 30 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 15 000 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de quatro vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete 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 o sócio e o não sócio João
Luís Tabanez Aires Mendes, já identificado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 2006866249

REGUENGOS DE MONSARAZ

PNEUSARAZ, COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 414/020507; identificação de pessoa colectiva
n.º 505565307; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 4/25 de Fevereiro de 2005.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Mariana
Fernandes Bexiga, por acta n.º 7 de 27 de Janeiro de 2005, renunciou
à gerência nesta mesma data.

3 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Otília Nunes
Palmeiro. 2003747524

FARO
ALBUFEIRA

CENTRO DE APOIO NEERLANDÊS — CONSULTORIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3150/
20050301; identificação de pessoa colectiva n.º 507283511; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20050301.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
do documento particular elaborado em 1 de Março de 2005, pelo qual
Hubert Cornelus Joseph Hendriks, contribuinte fiscal n.º 223486779,
casado com Anna Marie Hendrika Hendriks Pieterman no regime de
separação de bens, natural da Holanda, residente na Urbanização Os
Canais, lote 21, C. P. n.º 710K, Ferreiras, freguesia de Ferreiras, con-
celho de Albufeira, portador da autorização de residência n.º 38859,
emitido pelos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras de Faro, em 16 de
Novembro de 2000, constitui uma sociedade unipessoal por quotas,
com o número de identificação de pessoa colectiva P 507283511,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Centro de Apoio Neerlandês —
Consultoria, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede situa-se na Urbanização Os Canais, lote 21, Ferreiras,
na freguesia de Ferreiras, concelho de Albufeira.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em publicidade, edição de publica-
ções, actividades de consultoria para os negócios e a gestão, activida-
des de serviços prestados a empresas e a particulares, actividades de
secretariado, tradução e endereçagem, organização de feiras e exposi-
ções, formação profissional, ensino para adultos e outras actividades
educativas, actividades de rádio e televisão e internet, hotelaria e
turismo.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação são exercidas
pelo sócio, ficando desde já nomeado gerente, dispensado de caução e
com ou sem remuneração, conforme venha a ser deliberado em as-
sembleia geral.

2 — A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura do
gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos e ou so-
ciedades não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a socie-
dade está exercendo.
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ARTIGO 7.º

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

3 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2003766634

ANGOCONTA — CONTABILIDADE E FISCALIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 315 710/20050302; identificação de pessoa colectiva
n.º 507285425; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20050302.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
do documento particular elaborado em 2 de Março de 2005, pelo qual
Fernanda da Conceição Sequeira Cuiça Vilela Teixeira, contribuinte
fiscal n.º 167071939, casada com Alexandre José da Conceição Sar-
mento Vilela Teixeira no regime da comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Salvador, concelho de Serpa, residente na Rua de Fer-
não Magalhães, lote 21, 1.º, Q, na cidade de Albufeira, freguesia de
Albufeira, concelho de Albufeira, bilhete de identidade n.º 4764722,
de 22 de Outubro de 1999, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, com o
número de identificação de pessoa colectiva provisório P 507285425,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ANGOCONTA — Contabilidade
e Fiscalidade, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernão Magalhães, lote
21, 1.º, Q, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para outro concelho limítrofe, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de con-
tabilidade e fiscalidade.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos pres-
critos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2006761420

LUSOTRAPO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3252/
20050302; identificação de pessoa colectiva n.º 507264649; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20050302.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 2 de Março de 2005, a fl. 81 do livro n.º 187-
-A no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, pela qual Carlos Neves da Silva, contribuinte fiscal
n.º 151912734, casado no regime da comunhão geral de bens com
Maria Luísa Oliveira Barros, natural da freguesia de Mozelos, conce-
lho de Santa Maria da Feira, residente na Estrada Nacional n.º 1, 1248,
Mozelos, conforme consta de procuração que arquivo, constitui a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LUSOTRAPO — Comércio de
Vestuário, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Município, Edifício
Paladim, loja 6, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comér-
cio de vestuário, calçado, acessórios de moda, utilidades para o lar e
decoração, brinquedos, brindes e bijutarias, perfumaria, jornais, revis-
tas e outras publicações e tabaco.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a não sócia Paula Cristina Barros
da Silva, divorciada, residente na Rua de D. Afonso III, Edifício Listar,
3.º, direito, na vila e freguesia de Armação de Pêra, concelho de Sil-
ves.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal 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.

Declarou ainda a outorgante que o seu representado não é sócio de
qualquer outra sociedade unipessoal.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 2006761404

FARO

JOÃO FILIPE CARDOSO ESTEVES, L.DA

Sede: Quinta do Eucalipto, lote 74, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 939/
770715; identificação de pessoa colectiva n.º 500680817; averba-
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mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 75/
20050211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Leonilde de São José Charneca
Esteves, por renúncia, a partir de 2 de Janeiro de 2005.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lo-
pes Morgado dos Reis. 2006857959

INTERHOLD — CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Alagoas, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5277/
20050216; identificação de pessoa colectiva n.º 505036533; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
20050216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para o sítio de Alagoas, Santa Bárbara de Nexe,
Faro.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lo-
pes Morgado dos Reis. 2006857940

IMOCULATRA — CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Ivens, 22, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3890/
981123; identificação de pessoa colectiva n.º 504292447; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20050114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Carlos Alberto Martins Miguel, por
renúncia, a partir de 25 de Outubro de 2004.

11 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lo-
pes Morgado dos Reis. 2006857908

GHOUL GEAR — VESTUÁRIO, LIVROS
E BRINQUEDOS, L.DA

Sede: Travessa da Trindade, 30, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5024/
20031202; identificação de pessoa colectiva n.º 506757820; ins-
crições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 23 e 24/
20050216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Nomeação da secretária:
Secretária: Marta Maria Agostinho Martins, solteira, maior, Rua

do Leme, Urbanização Mar e Golfe, Apartamento 10, Vilamoura,
Loulé.

Data: 13 de Fevereiro de 2005.

Dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as
contas em 15 de Fevereiro de 2005.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lo-
pes Morgado dos Reis. 2006857894

LAGOA

ALISOL — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Casa Velha, Alporchinhos, Porches, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 889/210593; identificação de pessoa colectiva n.º 502172053.

Certifico que:
1 — Foram depositados os documentos referentes à prestação de

contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do ano de
2003.

2 — Inscrição n.º 12 — Apresentação n.º 1/140205.
Nomeação da administração e fiscalização.
Data da deliberação: 30 de Março de 2004.
Mandato: 2004 a 2007.
Conselho de administração: administradores:
a) Reinfried Franz Pohl;
b) Reinfried Gerhard Helmut Pohl;
c) Andreas Franz Pohl;
d) João de Sousa Pinheiro Cabral;
e) Reno Stadtlander.
Conselho fiscal: presidente. Sabine Gerhart; vogal, Dieter

Heithbaum; vogal efectivo, João Augusto & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas n.º 109, representada por João Al-
bino Cordeiro Augusto, revisor oficial de contas n.º 632, Lisboa;
vogal suplente, Paulo Jorge Gonçalves Afonso dos Reis, casado,
Lisboa.

Depositado documento legal.

3 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Célia Cristina
Guerreirinho Caracol Pereira. 2007636824

MATOSCARNES — COMÉRCIO DE CARNES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cotovio, Estômbar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1630/180402; identificação de pessoa colectiva n.º 506114554.

Certifico que:
Inscrição n.º 2 — Apresentação n.º 4/110205.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Janeiro de 2005.

Depositado documento legal.

3 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Célia Cristina
Guerreirinho Caracol Pereira. 2007637391

JOSÉ JACINTO ROCHA & BENTES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Estômbar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 40/600629; identificação de pessoa colectiva n.º 500157162.

Certifico que:
1 — Inscrição n.º 11 — Apresentação n.º 12/090205.
Nomeação de gerentes.
Triénio: 2005 a 2007.
Data da deliberação: 8 de Janeiro de 2005.
Gerentes:
João António Ferreira Bentes;
Maria da Conceição Ferreira Bentes;
José Augusto Ferreira Bentes.

Depositado documento legal.

3 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Célia Cristina
Guerreirinho Caracol Pereira. 2007637383

LAGOS

LOUCO E LOUQUITA — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1899/
980521; identificação de pessoa colectiva n.º 504171321; data da
apresentação: 18072001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

18 de Dezembro de 2001. — A Segunda-Ajudante, Paula Regina
Vieira Costa. 1000017234
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LOULÉ

THE INTERNATIONAL PROPERTY AGENCY
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Parque do Golfe, Vale do Lobo, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4255/
990311; data da apresentação: 20010802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano
de 2000.

19 de Janeiro de 2002. — O Ajudante Principal, João Carlos Vie-
gas Quintino. 1000019649

EDUARDO SIMÃO GROSSO, L.DA

Sede: Expansão Sul, lote 6, 3.º, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3531/
960131; identificação de pessoa colectiva n.º 503577014; inscri-
ções n.os 3 e 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e
datas das apresentações: 39/990423 e 34 e 35/20010117.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 300 000$ e outra no valor nominal de 100 000$, ambas
pertencentes à sócia Birgit Runge.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia Birgit
Runge, já nomeada gerente.

2 — Para obrigar validamente a sociedade, basta a assinatura da
gerente.

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano de
1998.

Certifico ainda que Eduardo Simão Grosso renunciou ao cargo de
gerente.

Data: 29 de Novembro de 1999.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000020758

JPM — JARDINS PISCINAS E MANUTENÇÃO, L.DA

Sede: Vale Rodrigo, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3568/
960328; identificação de pessoa colectiva n.º 503618268.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à apresentação de contas do exercício dos ano de
2000.

19 de Janeiro de 2002. — A Segunda-Ajudante, Alice Maria Lou-
renço das Neves e Lopes Paulo. 1000018531

DIOGO, DIOGO & CHAMBERLAND, L.DA

Sede: Quinta Os Amigos, sector 4.1.2/6, Vilamoura,
Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3668/
960829; identificação de pessoa colectiva n.º 503709069; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano
de 2000.

12 de Janeiro de 2002. — O Ajudante Principal, João Carlos Vie-
gas Quintino. 1000015618

PORTIMÃO

AL-OBRA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 944/
810420; identificação de pessoa colectiva n.º 501149961; inscri-
ção: E-5; número e data da apresentação: 5/010321.

Certifico que Jorge Miguel Guerreiro Mateus, solteiro, maior, foi
nomeado gerente da sociedade em epígrafe, por deliberação de 12 de
Março de 2001.

11 de Janeiro de 2002. — A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000017033

SILVES

SUN REPUBLIC — ÓCULOS DE SOL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 2069/
20050223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20050223.

Certifico que, por fotocópia de escritura de 11 de Fevereiro de 2005,
a fl. 70 do livro n.º 185-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, cuja sócia é Lima Cabrita — SGPS, S. A., que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sun Republic — Óculos de Sol,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Heróis de Mucaba, 28,
rés-do-chão, na vila e freguesia de São Bartolomeu de Messines, con-
celho de Silves.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de material
óptico, fotográfico, cinematográfico e de instrumentos de precisão.
Comércio a retalho de relógios e artigos de ourivesaria.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 25 000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

2 — A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 10 vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem a sócios
e a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela decidir.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os não sócios: José Manuel
Lima Cabrita, já referido, e André Vieira Lima Cabrita, casado, resi-
dente na Estrada da Senhora da Saúde, 54, 5.º, esquerdo, na cidade de
Faro.

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.
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Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal 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.

2 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Deus Pomba
da Silva Leal. 2007142066

GEPROIMOB — GESTÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 2068/
20050223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20050223.

Certifico que, por fotocópia de escritura de 11 de Fevereiro de 2005,
a fl. 72 do livro n.º 185-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, cuja sócia é Lima Cabrita — SGPS, S. A., que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GEPROIMOB — Gestão Imobiliá-
ria, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Heróis de Mucaba,
28, rés-do-chão, na vila e freguesia de São Bartolomeu de Messines,
concelho de Silves.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto arrendamentos, investimentos, com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Acti-
vidades de consultoria para os negócios e gestão.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 25 000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

2 — A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 10 vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem a
sócios e a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os não sócios José Manuel
Lima Cabrita, já referido, e André Vieira Lima Cabrita, casado, resi-
dente na Estrada da Senhora da Saúde, 54, 5.º, esquerdo, na cidade de
Faro.

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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal 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.

2 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Deus Pomba
da Silva Leal. 2007142040

GUARDA
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

ROCHA & BEATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 119; identificação de pessoa colectiva n.º 503445258;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/25022005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo.

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação de contas: 28 de Fevereiro de 1997.

Está conforme.

4 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Carlos Rosa
Baltazar Guerra. 2001493304

TÂNIA CRAVO MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/22022005.

Certifico que Tânia Catarina Cravo Martins, solteira, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se regerá pelo pacto constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Tânia Cravo Martins, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 15, freguesia
e concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de material óptico.

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

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação da sócia única, pertence ao sócio ou a estranhos por ela
designados, ficando desde já designada gerente a sócia única.

§ único. 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 de outras sociedades, nos termos permitidos
por lei, mesmo que o seu objecto não coincida, no todo ou em parte,
com aquele que sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até montante global de 50 000 euros.

Está conforme o original.

4 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante em substituição legal,
João Carlos Rosa Baltazar Guerra. 2001493290
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GUARDA

CERCIG — COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO
DE CIDADÃOS INADAPTADOS — GUARDA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 5; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500697930; inscrição n.º 28; nú-
mero e data da apresentação: 1/20050127.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 4.º e 34.º dos estatutos, tendo ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social da cooperativa é variável e ilimitado, de
montante mínimo de 3280 euros, já realizado pela aquisição dos títu-
los pelos cooperadores.

2 — O capital social realiza-se pela subscrição obrigatória, no acto
de admissão de sócio efectivo, de três títulos de capital de 5 euros
cada, podendo a sua liquidação ser feita em prestações mensais, no
máximo de 12, mediante o pagamento inicial por conta de, pelo
menos, 10 % do valor dos títulos subscritos.

3 — Os títulos não são transmissíveis e são reembolsáveis no pra-
zo máximo de um ano após a data de exclusão ou demissão do titular,
se este o requerer.

ARTIGO 34.º

1 — (Mantém a mesma redacção.)
2 — (Mantém a mesma redacção.)
3 — Para obrigar a cooperativa em valores superiores a 500 euros

é também obrigatória a assinatura do tesoureiro.

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

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2007091488

PEDRO NEVES & MARQUES — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes aos anos de 2002 e 2003.

Conferida, está conforme.

5 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2007091623

SANIGUARDA — MEDICINA OCUPACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1957;
identificação de pessoa colectiva n.º 506418987; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 3 e 4/20050215.

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

a) Cessação de funções do gerente Silvino Ferreira da Silva.
Causa: renúncia.
Data: 9 de Fevereiro de 2005.
b) Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 7.º do contrato, os quais ficaram com a

seguinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito, nos termos da
escrituração social, é de 5000 euros, dividido em três quotas: Raul Gil
Saraiva, 2500 euros; Raul Sílvio Alves Ramos de Gil Saraiva, 1250 eu-
ros, e Maria Francisca Alves Ramos de Gil Saraiva, 1250 euros.

7.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios Raul Gil Saraiva,
Raul Sílvio Alves Ramos de Gil Saraiva e Maria Francisca Alves Ra-
mos de Gil Saraiva e ainda da não sócia Ana Luísa Vaz Pires Salgado,
residentes nesta cidade da Guarda, desde já nomeados gerentes, sendo

suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes para obrigar a
referida sociedade, em todos os seus actos e contratos.

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

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2007091607

CALVO & RISVENO — COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1128;
identificação de pessoa colectiva n.º 503418153; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/20050124.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2007091429

SABUGAL

RESICÔA — SOCIEDADE DE INICIATIVAS
TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 206;
identificação de pessoa colectiva n.º 503389803; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/25 de Fevereiro de 2005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi nomeado
gerente Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais, em 10 de Outu-
bro de 2004.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Céu Va-
randas Canelo Simões Martins. 2005995185

LEIRIA
ALCOBAÇA

PET’S ALCOA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA ANIMAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3602;
identificação de pessoa colectiva n.º 506261107; data da apresen-
tação: 29062004.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
P. P. Meira. 2004363770

LISBOA
CASCAIS

B. QUADRADO, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 834-
-Oeiras; número e data da apresentação: 10 094/021223.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2001023111
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TANIPEÇAS — COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 238-
-Cascais; número e data da apresentação: 10 018/021220.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 1000281339

EURO EVENTOS — EXPOSIÇÕES ITINERANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9590-
-Cascais; número e data da apresentação: 9933/021220.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 1000281337

AUTO TÁXIS BRASÍLIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 455-
-Oeiras; número e data da apresentação: 9916/021220.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 1000281391

M. MORGADO — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1496-
-Oeiras; número e data da apresentação: 10 362-3/021230.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas aos exer-
cícios dos anos de 1999 e 2001.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 1000281401

FORMA LABORATÓRIOS — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 425-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501911898; número
e data da apresentação: 10 151/20021226.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Catarina da Con-
ceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000282100

CAYACEA PORTUGAL — CENTRO DE ANÁLISES, ASSES-
SORIA E CONTROLO DE QUALIDADE ALIMENTAR, UNI-
PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 546-
-Oeiras; número e data da apresentação: 220/030127.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 1000282591

AUTO MECÂNICA DE ALGÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 46-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500035849; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 32/19980731.

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

Prestação de contas do ano de exercício de 1997.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. — A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vi-
eira Xavier Botelho Antunes. 1000016996

BELA CRISIA — INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9653/
950915-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503499226.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. — A Adjunta do Conservador, Alexan-
dra Maria Bento Batista dos Santos. 1000016967

PREDIFIL — SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4039/
860331-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501622098.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. — A Adjunta do Conservador, Alexandra
Maria Bento Batista dos Santos. 1000017888

DAVID & CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 315/
990504-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504362100.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. — A Adjunta do Conservador, Alexan-
dra Maria Bento Batista dos Santos. 1000017855

FRANCISCO & EUSÉBIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 975/
970605-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503902659;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/970605.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Francisco & Eusébio, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de 19 de Maio, 13, em Cabrela, freguesia de Terru-
gem, concelho de Sintra.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de estucador,
pinturas e reconstrução de obras.
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3.º

O capital social é de 400 000$ e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais de 200 000$ cada, uma de cada um dos sócios, Francisco
Jorge de Oliveira Viveiros e Francisco José Garcia Eusébio.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, serão exercidas por ambos os sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os
seus actos e contratos com a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão parcial ou total de quotas a estranhos, depende do con-
sentimento da sociedade. Os sócios e a sociedade, pela ordem indi-
cada, terão direito de preferência.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. — A Adjunta do Conservador, Alexan-
dra Maria Bento Batista dos Santos. 1000017747

LUBRICAT — PEÇAS PARA MÁQUINAS
DE TERRAPLANAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 760/
981117-Sintra.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. — A Adjunta do Conservador, Alexan-
dra Maria Bento Batista dos Santos. 1000017798

REBELO & DIAS — CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 569/
960219-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503612278.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. — A Adjunta do Conservador, Alexan-
dra Maria Bento Batista dos Santos. 1000017666

IDEIAS DO PARAÍSO — PROJECTOS EDITORIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9584/
950808-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503502430;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/981230.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1997 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. — A Adjunta do Conservador, Alexan-
dra Maria Bento Batista dos Santos. 1000017032

ÉPOCA, ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 691/
980529-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
980529.

Certifico que entre Artur de Noronha Pena Martins, Francisco
Augusto de Noronha Pena Martins e Carla Sofia Guilherme da Costa
Castro Fernandes foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Época, Artes Gráficas, L.da, e tem a
sua sede na Avenida de D. Pedro V, 35, rés-do-chão, direito, no lugar
e freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em qualquer ponto do País.

2.º

A sociedade tem por objecto produções gráficas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
420 000$, e corresponde à soma de três quotas iguais no valor nomi-
nal de 140 000$ cada, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente do seu
ou reguladas por lei especial.

5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, no caso oneroso a favor de
estranhos é atribuído o direito de preferência aos sócios não ceden-
tes.

6.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios Artur de Noronha
Pena Martins e Carla Sofia Guilherme da Costa Fernandes, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

§ único. Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos são sempre necessárias as assinaturas em conjunto dos referidos
gerentes.

7.º

As assembleias gerais quando a lei não exigir outras formalidades,
serão convocadas por meio de carta registada dirigida aos sócios com
antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. — A Adjunta do Conservador, Alexan-
dra Maria Bento Batista dos Santos. 1000016497

DIGITAL RETAILING — TRADING VIA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 197-
-Cascais; número e data da apresentação: 9298/021129.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000280204

G. O. ENGENHARIA — PROJECTOS E SISTEMAS
INTEGRADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5829-
-Cascais; número e data da apresentação: 9299/021129.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000280202

CARVALHO, FERREIRA & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5168-
-Cascais; número e data da apresentação: 9303/021129.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000280200

JOSÉ ARMANDO — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7171-
-Cascais; número e data da apresentação: 9304/021129.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000280198

ACIL — ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5496-
-Cascais; número e data da apresentação: 9305/021129.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000280196

VIDROCASCAIS — COMPANHIA DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 244-
-Cascais; número e data da apresentação: 9306/021129.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000280193

A FONTE — SOCIEDADE DE CERVEJARIA
MARISQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8233-
-Cascais; número e data da apresentação: 9296/021129.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000280170

COMPAQ COMPUTER PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9172-
-Oeiras; número e data da apresentação: 9229/021128.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2000.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2000832660

PROGRÁFICA — SOCIEDADE GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 111-
-A-Sintra; número e data da apresentação: 9076/021125.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2000738621

TRATOLIXO — TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7321-

-Cascais; número e data da apresentação: 9227/021128.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2006731734

LOUPATO TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 414-
-Oeiras; número e data da apresentação: 9226/021128.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2006731726

ESCOLA DE CONDUÇÃO ESTORIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8634-
-Cascais; número e data da apresentação: 9213/021127.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2001238975

ALBUQUERQUE DESIGNERS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8218-
-Oeiras; número e data da apresentação: 9212/021127.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2000805884
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CARTORUMO — CARTOGRAFIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 387-
-Oeiras; número e data da apresentação: 9211/021127.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2000805817

BARATA & CARDOSO — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9998-
-Oeiras; número e data da apresentação: 9210/021127.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2000799299

DOCESIL — PASTELARIA SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9186-
-Oeiras; número e data da apresentação: 9208/021127.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2000831494

CONSTRUÇÕES ROGILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5389-
-Oeiras; número e data da apresentação: 9207/021127.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2000831508

MUNDO DA BICHARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 639-
-Oeiras; número e data da apresentação: 6453/020806.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000278014

PORTILIDER — SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 797-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 507038339; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 41/041119.

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

1.º

A sociedade adopta a firma PORTILIDER — Serralharia, L.da, e
tem a sua sede na Estrada de Manique-Alcoitão, 1232, A-B, armazém
19, Manique, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e ainda criar e extinguir, no País
ou no estrangeiro, as delegações, sucursais ou quaisquer outras formas
de representação que julgue conveniente.

2.º

O objecto da sociedade consiste em serralharia civil, caixilharia,
tectos falsos, divisórias e construção civil.

3.º

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

4.º

1 — A gerência da sociedade, bem como a sua representação,
activa e passivamente, em juízo e fora dele, com ou sem remune-
ração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, serão
exercidas por ambos os sócios que, desde já, ficam nomeados ge-
rentes.

2 — A sociedade fica obrigada com a assinatura de dois gerentes.

5.º

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

6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade.

São sócios José Filipe Santos Fonseca Gomes e Manuel das Dores
Rocha.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2000784216

CLICA — CLÍNICA VETERINÁRIA DE CAXIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4748-
-Oeiras; número e data da apresentação: 6454/020806.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000277939

SITE AT WEB — EDIÇÕES DIGITAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 269-
-Oeiras; número e data da apresentação: 8924/021118.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2000783937
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FONTE VELHA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 846-
-Cascais; número e data da apresentação: 9538/021209.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000279722

CASA NOVA DE PORTO SALVO — HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 315-
-Oeiras; número e data da apresentação: 9066/021125.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000279790

AUTO-TÁXIS HENRIQUES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6159-
-Oeiras; número e data da apresentação: 9355/021203.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2001141408

M. C. SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 331-
-Cascais; número e data da apresentação: 9349/021203.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas ao exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2004. — O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2000802664

SANJUL — SOCIEDADE INDÚSTRIA HOTELEIRA
S. JULIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1963-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500937273; número
e data da apresentação: 2508/260601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000170588

MULTICHEM — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 885-
-Cascais; números da apresentação: 3384-3385.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício dos
anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2003. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 3000170586

O CALENDÁRIO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 837-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500903310.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Isabel Maria Castro Gonçalves Rodrigues.
3000170584

URBIPREL — EMPREENDIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 732-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501882685.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000170582

PROSERVE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9731-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502035544.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000170580

A INDUSTRIAL DE TOLDOS E ENCERADOS
SOL DE ALGÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 629-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500303576; número
e data da apresentação: 2456/260601.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000170579

AGEVEL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6200-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502187590; número
e data da apresentação: 33/20030106.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Catarina da Con-
ceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 3000170578
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INVEL, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3774/

920327-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500606501.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. — A Adjunta do Conservador, Alexan-
dra Maria Bento Batista dos Santos. 1000016562

CAPELA & CAPELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1859/
760402-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500436010.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. — A Adjunta do Conservador, Alexandra
Maria Bento Batista dos Santos. 1000015536

LISBOA — 1.A SECÇÃO

EASY SOLUTIONS — TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 423; identificação de pessoa colectiva n.º 506393259; data
da inscrição: 14052003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2000994881

AR ESTORES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3979; identificação de pessoa colectiva n.º 503024228; data da
inscrição: 11092003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001081723

ESTORES ARMILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 51 967; identificação de pessoa colectiva n.º 500684375; data
da inscrição: 11092003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2001081715

ANTUNES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 824; identificação de pessoa colectiva n.º 500543577; data
da inscrição: 16062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008402223

ANAXAOS IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8573; data da inscrição: 24062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008402312

ACRIDEL — APOIO A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 839; identificação de pessoa colectiva n.º 502013311; data
da inscrição: 09072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2008447596

A. LOPES & SIMÕES LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5755; identificação de pessoa colectiva n.º 503577634; data da
inscrição: 20012004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria Oli-
veira. 2011337143

ESTRELA DO VENTO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 8903/000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504881019;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, inscrição n.º 5 e averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 88, 89 e
90/011218.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

1.º Cessação de funções do administrador Manuel Carlos Miranda
Simões, por renúncia, em 22 de Outubro de 2001.

2.º Nomeação de vogal do conselho de administração Augusto Paulo
Chaves Andrade, Praceta de Stuart Carvalhais, 1, 2.º, frente, Reboleira,
Amadora, para o triénio de 2000-2002.

3.º Deslocação de sede para a Avenida de António Augusto de
Aguiar, 134, freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 3000170653

ARYANIBÉRICA — ELECTRÓNICAS
E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8369/990707; identificação de pessoa colectiva n.º 504421514;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 4/011211.

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

Cessação de funções do gerente Manuel Crisóstomo de Sousa
Marrucho, por destituição, em 15 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 3000170652



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 92 — 12 de Maio de 2005 10 254-(195)

DOMABIS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9585/001206; identificação de pessoa colectiva n.º 505103109;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 181/011219.

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

Nomeação de administrador único e fiscal para o triénio de 2000-
-2002, por deliberação de 6 de Setembro de 2001.

Administrador único: Carlos Alberto Almeida Brás.
Fiscal único: Carlos Abreu, João Cipriano & Associados, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

31 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 3000170649

BENOPER — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9587/001206; identificação de pessoa colectiva n.º 505216841;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 38 e 39/011004.

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

1.º Cessação de funções do gerente António da Silva Maurício, por
renúncia, em 3 de Outubro de 2001.

2.º Nomeação de gerente de Manuel António Soares de Oliveira,
por deliberação de 3 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

31 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 3000170644

BRUNO PINTO BASTO BOBONE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 449/010927; identificação de pessoa colectiva
n.º 505778726; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/010927.

Certifico que Bruno Carlos Pinto Basto Bobone, casado com Ma-
ria Madalena Victória Pires Antunes Barradas Bobone na comunhão
de adquiridos, residente na Rua da Imprensa à Estrela, 9, 3.º, esquer-
do, Lisboa, constituiu uma sociedade unipessoal, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bruno Pinto Basto Bobone, Sociedade
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Imprensa à Estrela, 9,
3.º, esquerdo, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá ser alterado o lu-
gar da sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas e extintas sucursais, agências, delegações ou
outras formas legais de representação.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na consultadoria não jurídica, rea-
lização de estudos, prestação de serviços de gestão, de contabilidade,
de assistência comercial e financeira e participações.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma única quota do valor nominal

de 5000 euros, pertencente ao sócio Bruno Carlos Pinto Basto
Bobone.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua cria-
ção, mesmo que com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em
juízo ou fora dele, activa ou passivamente, serão exercidas por um a
três gerentes, designados pelo sócio único, com ou sem remuneração,
conforme por ele for decidido.

2 — Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatura
de um gerente ou a assinatura de um gerente e a de um mandatário no
âmbito dos poderes que lhe forem conferidos.

3 — É expressamente interdito aos gerentes obrigar a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos, con-
tratos ou documentos estranhos aos negócios sociais.

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 deci-
dido pelo sócio.

Fica desde já nomeado gerente Bruno Carlos Pinto Basto Bobone,
casado, natural da freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa,
residente na Rua da Imprensa à Estrela, 9, 3.º, esquerdo, em Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 3000170642

ANDRADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 414/240830; identificação de pessoa colectiva
n.º 500021058; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
29/040504.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Reforço do capital com mais a quantia de 2410$, realizado em
dinheiro pelos sócios na proporção das suas quotas, donde resulta o
montante de 5000 euros; redenominação do capital social em euros
e, em consequência, alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º,
que passa a ter actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores que constituem o activo da sociedade, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de quatro quotas: uma quota de 2000 euros, perten-
cente a Manuel Gomes Ferreira; duas quotas de 1250 euros, perten-
centes cada uma a cada um dos sócios Manuel Vicente Ferreira e Luís
Filipe Gomes Ferreira, e uma quota de 500 euros, pertencente a Fer-
nando Jorge Gomes Ferreira.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 3000170639

EHTO — ENTERPRISE TECNOLOGIAS E TELEMÁTICA
NA SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 285/010725; identificação de pessoa colectiva
n.º 505522004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/010725.

Certifico que Raul Manuel Gouveia Bordalo Junqueiro, casado com
Maria Clara Iharco Xavier de Sá Bordalo Junqueiro na comunhão geral,
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Estrada das Laranjeiras, 189, 4.º, Lisboa; Tiago Laires da Silva San-
tos, casado com Branca Gabriela Madeiras Lopes na separação de bens,
Urbanização Casal do Pinheiro, lote 60, A dos Loucos, São João dos
Montes, Vila Franca de Xira; Carlos José Cardoso Ferrão, solteiro,
maior, Rua de David Sousa, 10, 2.º, esquerdo, Lisboa, e Luís Manuel
Ferreira de Matos, casado com Maria Cecília Borges Pinto Matos na
comunhão de adquiridos, Rua de António Vilar, 20, Moradias de São
João, Sobreda, Almada, constituem uma sociedade anónima, que se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação de EHTO — Enterprise Tecnolo-
gias e Telemática na Saúde, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 129, 3.º, A,
freguesia de São José, 1250-140 Lisboa, Portugal.

2 — Por deliberação do conselho de administração, a sede poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo também serem criadas delegações e outras formas de repre-
sentação, em qualquer ponto do território nacional ou fora dele.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem como objecto principal a recolha, tratamen-
to e disponibilização, ao nível da comunidade científica e do merca-
do, de informação computorizada de poderes e de serviços na área da
saúde e de informação classificada, através de um web-portal, de re-
ferência global.

2 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económi-
co e, bem assim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou
quotas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o
objecto destas e ainda que sujeitas a leis especiais.

CAPÍTULO II

Acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de 50 000 euros e encontra-se totalmente
subscrito e realizado, com excepção de 35 000 euros, entrada que será
realizada, em dinheiro, pelos seus subscritores, durante o período de
dois anos, a contar da data da constituição da sociedade.

2 — O capital social é representado por 50 000 acções com o valor
nominal de 1 euro cada uma.

3 — O conselho de administração poderá, com o parecer favo-
rável do fiscal único, elevar o capital social, por uma ou mais vezes,
e por entradas em dinheiro, em valor de 500 000 euros, proceden-
do deliberação da assembleia geral que fixe os parâmetros a que
fiquem submetidos o reforço ou reforços de capital que estejam
em causa.

4 — Na transmissão de acções nominativas, o seu titular está obri-
gado a conceder, aos outros accionistas, direito de preferência. Para
o efeito, informará a sociedade do respectivo preço e demais condi-
ções da transacção a efectuar, devendo, por sua vez, esta entidade, no
prazo de oito dias, comunicar o facto aos accionistas cujas acções
estejam registadas no respectivo livro de acções. O direito de prefe-
rência será exercido proporcionalmente às acções detidas, mediante
comunicação à sociedade, até 30 dias a contar do términos do prazo
supra-referido.

ARTIGO 5.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador registadas, reci-
procamente convertíveis.

2 — As acções são representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e
múltiplos de 100 acções.

3 — As acções podem revestir forma escritural.
4 — O conselho de administração poderá deliberar proceder à

emissão de obrigações em qualquer das modalidades legalmente admi-
tidas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

1 — São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

2 — Os membros dos órgãos sociais serão designados por períodos
de três anos renováveis, permanecendo no exercício de funções até à
eleição de quem deva substituí-los.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 — A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito
a voto.

2 — A cada 200 euros de capital corresponde um voto em assem-
bleia geral.

3 — Não serão considerados para o efeito de participação na as-
sembleia geral as transmissões de acções efectuadas durante os 15 dias
que precedem a reunião de cada assembleia.

4 — Os accionistas sem direito a voto que exerçam os cargos de
membro da assembleia geral, de administrador ou de fiscal único, embora
não possam votar, poderão fazer e discutir propostas e intervir em
todos os demais trabalhos da assembleia geral.

5 — Os accionistas, possuidores de montante de capital que não
atinja o fixado no n.º 2, poderão agrupar-se de forma a, em conjunto
e fazendo-se representar por um dos agrupados, reunirem entre si o
montante necessário ao exercício do direito de voto.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, cujas faltas serão supridas nos termos da lei.

ARTIGO 9.º

1 — Mediante carta assinada e dirigida ao presidente da mesa e
por este recebida com 15 dias de antecedência em relação ao dia
designado para a reunião, o accionista com direito a voto poderá
fazer-se representar nas assembleias gerais, contanto que o repre-
sentante seja um membro do conselho de administração da socie-
dade, um familiar do accionista na linha recta, ou outro accionista
com direito a voto.

2 — Os incapazes e as pessoas colectivas serão representados por
aqueles a quem couber a respectiva representação, os quais poderão,
no entanto, delegar essa representação nos termos aplicáveis do n.º 1.

3 — Os documentos representativos de representação a que se re-
ferem os números anteriores devem ser apresentados, com a antece-
dência prevista no n.º 1, ao presidente da mesa, que poderá exigir o
respectivo reconhecimento notarial.

ARTIGO 10.º

As reuniões ordinárias da assembleia geral realizar-se-á nos três
meses subsequentes ao termo de cada ano social e as reuniões extra-
ordinárias sempre que forem convocadas a pedido do conselho de
administração ou do fiscal único, ou a requerimento de accionistas
que possuam acções correspondentes, pelo menos, a 5 % do capital
social e fundamentem devidamente esse requerimento, quando outras
condições não sejam estabelecidas de modo imperativo pela lei.

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral poderá funcionar, em primeira convoca-
ção, qualquer que seja o número dos accionistas presentes ou repre-
sentados, desde que o objecto da deliberação não incida sobre a alte-
ração do contrato de sociedade, fusão, cisão, transformação, dissolução
da sociedade, ou outros assuntos para os quais a lei exija maioria qua-
lificada; casos em que devem estar presentes ou representados accio-
nistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes a um terço
do capital social.

2 — Em segunda convocação, poderá a assembleia geral funcionar
validamente seja qual for o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções cor-
respondam.
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CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 — O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, entre três a sete.

2 — O presidente do conselho de administração, ou quem o subs-
tituir, terá voto de qualidade.

3 — O conselho de administração escolherá o seu presidente de
entre os seus membros.

4 — Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente do conselho de
administração será substituído por um dos membros do conselho de
administração por si designado para o efeito, sendo o substituto, na
falta de designação, escolhido pelo conselho de administração.

ARTIGO 13.º

1 — O conselho de administração poderá designar um administra-
dor ou criar uma comissão executiva, constituída por um número
ímpar de membros, encarregados da gestão corrente da sociedade.

2 — A deliberação do conselho de administração referida no nú-
mero anterior incluirá a definição da competência delegada no admi-
nistrador ou na comissão executiva.

3 — A comissão executiva poderá deliberar desde que esteja pre-
sente a maioria dos seus membros. Além dos poderes que lhe sejam
delegados pelo conselho de administração e da gestão corrente da
sociedade, competir-lhe-á a execução das deliberações tomadas pelo
conselho.

ARTIGO 14.º

1 — A sociedade é representada:
a) Pelo presidente do conselho de administração;
b) Por dois administradores.
2 — Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um

administrador.
3 — A sociedade poderá constituir procurador ou procuradores, com

poderes para praticar actos ou categorias de actos definidos nas res-
pectivas procurações.

4 — O conselho de administração poderá deliberar, nos termos e
dentro dos limites legais, que certos documentos da sociedade sejam
assinados por processos mecânicos, ou chancela, incluindo assinatura
electrónica.

ARTIGO 15.º

O conselho de administração não pode deliberar sem que esteja
presente ou representada a maioria dos seus membros.

ARTIGO 16.º

Compete ao conselho de administração exercer, em geral, os mais
amplos poderes de gerência, representando a sociedade em juízo e fora
dele, activa e passivamente, assim como praticando todos os actos
tendentes à realização do objecto social e, em especial:

a) Estabelecer, manter, transferir ou encerrar as formas locais de
representação social;

b) Adquirir, alienar e obrigar por qualquer forma acções, partes
sociais, obrigações ou outros títulos de natureza igual ou semelhante,
bem como títulos da dívida pública;

c) Adquirir e alienar quaisquer outros bens móveis, assim como
obrigá-los por qualquer forma;

d) Adquirir bens imóveis e aliená-los e obrigá-los por quaisquer actos
ou contratos, ainda que de constituição de garantias reais;

e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros;

f) Constituir mandatários nos termos legais; e
g) Desempenhar as demais funções previstas nestes estatutos ou

na lei.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 17.º

1 — A fiscalização de todos os negócios da sociedade incumbirá
aos fiscal único e seu suplente, com os requisitos e atribuições consig-
nados na lei.

2 — A substituição do fiscal único e do seu suplente, impedidos
temporária ou definitivamente de exercer as respectivas funções ou

que hajam renunciado ao mandato, far-se-á nos termos previstos na
legislação em vigor.

CAPÍTULO VII

Aplicação dos resultados

ARTIGO 18.º

Os lucros de exercício, apurados em conformidade com a lei, te-
rão, sucessivamente, a seguinte aplicação:

a) Cobertura dos prejuízos de exercícios anteriores;
b) Constituição e eventual reintegração da reserva legal e de outras

reservas que a lei determinar;
c) Constituição, reforço ou reintegração de outras reservas, con-

forme a assembleia geral deliberar;
d) Dividendos a distribuir aos accionistas;
e) Constituição, reforço ou reintegração da reserva de estabiliza-

ção de dividendos; e
f) Outras finalidades que a assembleia geral deliberar.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

ARTIGO 19.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos e nos termos estabeleci-
dos pela lei.

2 — Salvo deliberação em contrário, serão liquidatários os mem-
bros do conselho de administração que estiverem em exercício quan-
do a dissolução se operar.

ARTIGO 20.º

1 — As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão fixa-
das pela assembleia geral ou por uma comissão de accionistas por aquela
designada por um período de três anos.

2 — A remuneração dos administradores pode consistir parcialmente
numa percentagem sobre os lucros apurados, que não poderá exceder
globalmente 1 % desses lucros, deduzidos do montante levado a reser-
va legal.

ARTIGO 21.º

O ano social coincidirá com o ano civil.

ARTIGO 22.º

Para todas as questões entre os accionistas e a sociedade emergen-
tes destes estatutos, designadamente as relativas à validade das res-
pectivas cláusulas e ao exercício dos direitos sociais, é exclusivamen-
te competente o foro da comarca de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2004. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 3000170638

DÉCIMA COLINA, ORGANIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS,
FESTAS E CONGRESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9062/20000510; identificação de pessoa colectiva
n.º 503480517; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
161/20011218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
do activo da empresa, conforme escrituração, é de 5000 euros e cor-
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responde à soma de quatro quotas: duas iguais de 498 euros e 80 cên-
timos, pertencentes cada uma delas aos sócios Maria Alexandra
Arriegas da Silva Maurício Baptista e António Gabriel Porras Lobo,
como bem próprio, e duas iguais de 2001 euros e 20 cêntimos cada
uma, pertencentes uma a Maria Alexandra Arriegas da Silva Maurício
Baptista e outra a António Gabriel Porras Lobo.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000170636

EXA RENT — ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9280/000731; identificação de pessoa colectiva n.º 504976095;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 1 e 2/20020107; prestação de contas do ano
2000; data: 07012002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2000, e que foi registado
o seguinte:

Cessação das funções dos gerentes José Maria Xerez Puppe dos
Santos e Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira, por renúncia, res-
pectivamente, em 10 de Julho de 2001 e 14 de Novembro de 2001.

Mais certifico:
Designação de gerentes, em 16 de Novembro de 2001.
Álvaro Manuel Ricardo Nunes, Rua do Meio à Lapa, 72, Lisboa, e

Duarte Nuno D’Orey da Cunha, Rua de Virgínia Vitorino, 15, 1.º,
esquerdo, Lisboa.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000170633

DURADENTE — LABORATÓRIO DE PRÓTESES
DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6838/970805; identificação de pessoa colectiva n.º 502223839;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 93/20011220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito por ambos os

sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, tituladas pe-
los sócios Luís António de Figueiredo Durães e Maria Leonor Cotovia
Paiva e Pona Durães.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 3000170632

ALEXANDRE GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6811/970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503925233;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/20011212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios na pro-

porção das suas quotas.

Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma das seguintes quotas: Dr. José Alexandre do
Nascimento Graça Dias, com uma de 2500 euros; Dr.ª Maria Teresa
San Roman Sá Pessoa, com uma de 1250 euros, e duas quotas iguais
de 625 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Gonçalo Nuno
de Sá Pessoa e Graça e Filipe Nuno de Sá Pessoa e Graça.

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos sócios José Alexandre do Nascimento Graça e Maria Teresa San
Roman de Sá Pessoa Graça.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 3000170631

BELC PUBLICIDADE — DESIGN E MARKETING
PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6813/970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503925195;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/20011212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 3000170630

ACRILIS — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 573; identificação de pessoa colectiva n.º 501576320; data
da inscrição: 07072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 1000280443

AUTO TÁXIS PEREIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6847/970814; identificação de pessoa colectiva n.º 503935360;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 102/20011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito por ambos os

sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Heleno Fernandes
Rodrigues e Maria Manuela Carvalho Silva Pereira.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 3000170629

BELA LUNA — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7693-A/980811; identificação de pessoa colectiva
n.º 504215477; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
3/011129.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, por ambos os sócios

em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria Ra-
quel Bernardes Lucas Neira Nunes e Maria Elisa Soares Figueiredo Pires.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 3000170628

AGROLUDO — SOCIEDADE AGROPECUÁRIA
DO LUDO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8512; identificação de pessoa colectiva n.º 500856621; data da
inscrição: 310303.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. — A Escriturária Superior, Angelina
Maria Bernardes da Luz Santos. 2008445852

AUTO TÁXIS GASPAR & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 412; identificação de pessoa colectiva n.º 505217384; data
da inscrição: 26072003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2011351804

BOA MEMÓRIA — PRODUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6527; identificação de pessoa colectiva n.º 503838063; data da
inscrição: 02092003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2003694846

A. P. TOMAZ — TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO
E EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6803; identificação de pessoa colectiva n.º 503925330; data da
inscrição: 01102003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011341205

BELTOTAL — HABITAÇÃO E URBANISMO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 8061/990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504538063;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 26/020125.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Reforço do capital com mais a quantia de 17 048 200$, realizado
em dinheiro, e subscrito quanto a 7 623 136$, pelo sócio Pedro An-
drade Quirino Rosa, quanto a 8 623 136$, pela sócia Julie Jeanne
Lefebvre, quanto a 490 064$, por Maria Leonor Maciel dos Santos
Almeida, divorciada, Rua de Frederico George, 13, 4.º, direito, Lis-
boa, quanto a 400 964$, por Júlio Henrique Espantaleon Quirino Rosa,
e quanto a 200 482$, por Rosa Maria Lapa de Andrade Quirino Rosa,
casada com o anterior na comunhão geral, Rua de Francisco Andrade,
lote 3, 2.º, C, Alapraia, São João do Estoril, estes três últimos como
sócios, donde resulta o montante de 100 000 euros; redenominação
do capital social em euros e transformação em sociedade anónima,
passando esta a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de BELTOTAL — Habitação
e Urbanismo, S. A., e tem sede na Rua de Frederico George, 21-B,
freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o seguinte:
1) Construção de imóveis e de infra-estruturas urbanísticas;
2) Empreitadas de obras públicas e particulares;
3) Compra e venda de bens móveis e imóveis e revenda de adqui-

ridos;
4) Execução de projectos e estudos de obras de construção civil e

de infra-estruturas.
ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, ainda
que com objecto diferente do que por si é prosseguido, e emitir obri-
gações, nos termos e condições que forem definidos em assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 100 000 euros, dividido e representado por
100 000 acções do valor nominal de 1 euro cada uma, e encontra-se
integralmente realizado em dinheiro.

ARTIGO 5.º

As acções são representadas em títulos de 1, 10, 50, 100 ou 100 ac-
ções, e serão ao portador.

ARTIGO 6.º

1 — A nenhum accionista é permitido transmitir as acções por
actos inter vivos ou constitui-las em caução a favor de pessoas estra-
nhas à sociedade, sem o prévio consentimento desta.

2 — O conselho de administração deverá deliberar, no prazo má-
ximo de 15 dias, contados a partir da data do recebimento da comu-
nicação da venda, respectivo preço e condições, se a sociedade dá o
consentimento à pretendida transacção.

3 — Em caso de recusa do consentimento, deverá o assunto ser
submetido à apreciação da assembleia geral que poderá adquirir as
acções para a própria sociedade ou deliberar oferecê-las a quaisquer
outros accionistas. Se nada for declarado dentro do prazo de 30 dias,
poderá o interessado dispor livremente das suas acções.

4 — No caso das acções serem penhoradas, arrestadas ou sujeitas a
qualquer procedimento judicial e, ainda, se as mesmas forem apresen-
tadas à sociedade para averbamento, tendo sido alienadas com infrac-
ção do disposto no presente artigo, a sociedade poderá adquirir essas
acções, devendo apenas pagar o preço correspondente ao seu valor
nominal acrescido das reservas legais constituídas.

ARTIGO 7.º

A administração dos negócios sociais incumbe a um conselho de
administração composto por três membros, sendo um presidente e
dois administradores designados pelo período de quatro anos, poden-
do ser reeleitos uma e mais vezes, e demitidos em qualquer momento,
dispensados de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Compete ao conselho de administração a gestão normal dos negó-
cios sociais, em especial:

a) Representar a sociedade, activa e passivamente, em juízo e fora
dele, e comprometer-se em arbitragem;
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b) Adquirir, vender, hipotecar ou por qualquer forma alienar ou
onerar quaisquer bens ou direitos, móveis e imóveis, tomar ou dar de
rendimento quaisquer prédios;

c) Nomear e despedir quaisquer empregados e constituir mandatá-
rios com a extensão de poderes que entender convenientes;

d) Executar e fazer cumprir os preceitos legais estatutários e as
deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 — Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do presiden-
te do conselho de administração ou em alternativa de dois adminis-
tradores em conjunto.

2 — A sociedade obrigar-se-á também pela assinatura de qualquer
procurador, no âmbito e com as limitações constantes do respectivo
mandato.

3 — Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
dos administradores.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e dois
secretários, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por um
período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade pertence a um fiscal único, sendo um
efectivo e um suplente, eleitos pela assembleia geral por períodos de
quatro anos, e demitidos em qualquer momento, sendo ambos reviso-
res oficiais de contas, nos termos da lei.

ARTIGO 12.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por procurador, nos termos do disposto no artigo 381.º do Código
das Sociedades Comerciais, bastando para o efeito a apresentação de
carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral indicando o
representante e assinada pelo respectivo accionista.

ARTIGO 13.º

Sempre que a lei não impuser outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por carta registada remetida com 15 dias de
antecedência, a cada um dos accionistas constantes do respectivo li-
vro de registo.

ARTIGO 14.º

Deduzidas as quantias por lei destinadas a reserva legal, os resulta-
dos líquidos anuais, serão destinados a reservas livres, salvo delibera-
ção em contrário da assembleia geral dos accionistas.

ARTIGO 15.º

No decurso de um exercício e obtida autorização do fiscal único,
poderá o conselho de administração deliberar a distribuição antecipada
dos lucros.

ARTIGO 16.º

Poderão ser exigidas aos accionistas, na proporção das suas acções
detidas, prestações suplementares até ao montante global de
7 000 000 de euros, por deliberação do conselho de administração to-
mada por unanimidade ou por deliberação da assembleia geral tomada
por maioria simples.

ARTIGO 17.º

As questões emergentes destes estatutos, a regular entre a socie-
dade e os accionistas, seus herdeiros ou representantes, serão resolvi-
das por um tribunal arbitral constituído por três membros, que se ins-
talará na comarca de Lisboa e julgará sem recurso. Um dos árbitros
será designado pela sociedade, o outro pelos accionistas em causa e o
terceiro escolhido por esses dois.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fer-
reira de Carvalho. 1000280471

ELECTRO ESPACIAL DO REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 992; identificação de pessoa colectiva n.º 500092478; data
da inscrição: 29092003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2006379119

ENELEC — PROJECTOS E MONTAGENS ELÉCTRICAS
E DE INSTRUMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 686; identificação de pessoa colectiva n.º 501580662; data
da inscrição: 25092003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Custódia Maria
Oliveira. 2011340934

A CASA DA MATILDE — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4579; identificação de pessoa colectiva n.º 503206709; data da
inscrição: 211002.

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2004. — A Escriturária Superior, Angelina Ma-
ria Bernardes da Luz Santos. 1000281016

ESCOLA DE TÉNIS JOÃO LAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 468; identificação de pessoa colectiva n.º 501586172; data
da inscrição: 18092002.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000280915

BETOLOJAS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO,
REPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8550/991006; identificação de pessoa colectiva n.º 504650653;
data da inscrição: 060104.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 2011340497

LISBOA — 2.A SECÇÃO

NCR PORTUGAL — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28/19800107; identificação de pessoa colectiva n.º 500900981;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 13-14/20050125.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Luís Blanco Bravo, por ter

renunciado em 30 de Novembro de 2004.
Nomeação de gerente, por deliberação de 6 de Dezembro de 2004.
Agostinho Manuel Santos Mendes, Rua das Parreiras, 7, Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007490501

HK — AUDITORES E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 991/19880309; identificação de pessoa colectiva
n.º 501955160; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
14/20041217.

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 firma é constituída pela denominação HK — Consultores de
Gestão, L.da, e a sua sede fica instalada na Avenida de Miguel Bom-
barda, 21 e 21-A, 3.º, esquerdo, freguesia de Nossa Senhora de Fáti-
ma, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de prestação de serviços de
consultadoria no domínio exclusivo da gestão financeira.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007521393

JOMAPRE — MÓVEIS E ELECTRODOMÉSTICOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 64 852/19870115; identificação de pessoa colectiva n.º 501618139;
inscrição n.º 25 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 34-35/20041222.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 22 de

Setembro de 2004.
Secretária: Cristiana Geraldes Sobreiro Ferreira Fidalgo, Avenida da

República, 50, 7.º, A, Lisboa.
Suplente: Rita Isabel Marques da Silva Morgado, residente na mes-

ma morada.

Deslocação de sede para a Estrada da Torre, 41, freguesia do Lu-
miar, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007521822

JOMAPRE — MÓVEIS E ELECTRODOMÉSTICOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-

cula n.º 64 852/19870115; identificação de pessoa colectiva
n.º 501618139; número e data da inscrição: 26/20041229.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007490498

ISIDORO MACHADO (HERDEIROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 63 898/19860915; identificação de pessoa colectiva
n.º 501716343; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data
da apresentação: 23/20041227.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Isidro Soares Machado, por ter

renunciado em 29 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2008458580

IMOGESTE — GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 793/19830216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501359656; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
28/20041223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

aos artigos 1.º, 4.º e 6.º, n.º 1.
Reforço: 24,05 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-

porção das suas quotas.
Nomeação de gerente, por deliberação de 16 de Fevereiro de 2004.
Margarida Maria Fragata Rodrigues.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de IMOGESTE — Gestão
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida dos Estados
Unidos da América, 97, 13.º, direito, freguesia de Alvalade.

2 — A gerência poderá deliberar a deslocação da sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar sucursais, filiais, delegações ou qualquer outra forma de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma de 3500 euros,
pertencente à sócia Ana Cristina Fragata Rodrigues; uma de 3500 eu-
ros, pertencente à sócia Margarida Maria Fragata Rodrigues, e outra
de 3000 euros, pertencente ao sócio Mário Rodrigues.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade será administrada e representada por dois ou mais
gerentes eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, con-
forme vier a ser deliberado.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2008458466

F. & D. CORREIA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 786/20031120; identificação de pessoa colectiva
n.º 506748324; número e data da inscrição: 2/20041221.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007679493

INRAM TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 574/20030814; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506615499; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/20030814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma INRAM TRADING, L.da, e vai ter a
sua sede na Rua de Cavaleiro de Oliveira, 55-C, freguesia de São Jorge
de Arroios, concelho de Lisboa.

2.º

Por deliberação da gerência, a sociedade poderá deslocar a sede social
dentro do concelho de Lisboa ou para concelho limítrofe e, bem as-
sim, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços, nomeada-
mente, negociação, importação e exportação de material de teleco-
municações e de secretariado; comercialização, importação e expor-
tação de grande variedade de mercadorias, nomeadamente,
equipamento e acessórios de telecomunicações, vestuário, bijutaria,
brindes, produtos para o lar; reparação de equipamentos de telecomu-
nicações; arrendamento de bens imobiliários; aluguer de máquinas e
equipamentos de telecomunicações.

4.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 7500 eu-
ros, pertencente ao sócio Imran Anjum Waris, que também usa Imaram
Anjum Waris, e uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Tahir Javed.

5.º

A gerência será nomeada em assembleia geral a convocar para o
efeito, que igualmente deliberará sobre a remuneração dos gerentes.

6.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.

7.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, ficando desde
já nomeado o sócio Tahir Javed.

8.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

9.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

10.º

Mediante prévia deliberação da sociedade em assembleia geral, fica
permitida a participação da sociedade em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente,
ou reguladas por lei especial, e inclusivamente como sócia de respon-
sabilidade limitada.

11.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital ou suprimentos até ao montante global de
50 000 euros.

12.º

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

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a ar-

rematação ou a adjudicação de qualquer quota.

13.º

a) As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas, com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não
prescreva formalidades especiais.

b) Os sócios podem reunir-se em assembleia geral, sem observân-
cia das formalidades prévias, desde que todos estejam presentes ou
representados e manifestem vontade de que a assembleia se constitua
e delibere sobre determinado assunto.

14.º

Em caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários os gerentes
ou qualquer outra pessoa indicada e deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005967220

GLOBAL PET — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO OU VETERINÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 235/010709; identificação de pessoa colectiva
n.º 504708775; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
29/20041229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade passa a adoptar a firma PET GEST — Serviços e
Produtos para Animais, S. A., e tem a sua sede em Lisboa, na Ave-
nida de António Augusto de Aguiar, 132, freguesia de São Sebastião
da Pedreira, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006526146

GLOBAL PET — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO OU VETERINÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 235/010709; identificação de pessoa colectiva
n.º 504708775; inscrições n.os 4-6; número e data da apresenta-
ção: 20/20041220.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, e foi
ainda registado o seguinte:

Nomeação do conselho de administração e do fiscal único para o
triénio de 2004-2006, por deliberação de 18 de Outubro de 2004.

Conselho de administração: presidente, Ana Paula Fuentes Gomes
Pereira, Rua de São João de Brito, 1-A, Linda-a-Velha; vogal, Antó-
nio Manuel de Sousa Brandão, Rua do Carvalhinho, 340, 3.º, direito,
traseiras, Gondomar; vogal, Maria de Fátima Coelho Valada Ferreira,
Rua de Manuel Teixeira Gomes, 57, 4.º, A, Carnaxide, Oeiras.

Fiscal único: J. Monteiro & Associados, SROC, L.da, Rua de Au-
gusto Macedo, 10-C, escritório 2, Lisboa; suplente, Salvador Figuei-
redo Vás e Lima, revisor oficial de contas, Rua da Cidade de Cabinda,
32, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007281368

LANÇAMENTO — SERVIÇOS CONTABILÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7110/970506; identificação de pessoa colectiva n.º 503875104;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20041230.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2007,21 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4000 euros, perten-
cente ao sócio Vítor José Mendes Francisco, e uma de 1000 euros,
pertencente à sócia Paula Maria Ferreira Aço.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2000781535

LANÇAMENTO — SERVIÇOS CONTABILÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7110/970506; identificação de pessoa colectiva n.º 503875104;
número e data da inscrição: 2/20041228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999, 2000, 2001,
2002 e 2003.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002535094

FNB — SERVIÇOS FINANCEIROS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 6965/970227; identificação de pessoa colectiva n.º 503831735;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 27/20041229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009300360

KENNIS KOERS CONSULTING, CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 399/20040705; identificação de pessoa colectiva
n.º 507037855; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
49/20050113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração total do contrato.
Reforço: 51 250 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios abaixo

mencionados com as quantias, respectivamente, de 9275 euros,
7075 euros, 17 200 euros, 3650 euros, 4775 euros e 9275 euros.

Capital: 56 250 euros.
Passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

CAPITULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Kennis Koers Consulting,
Consultoria, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social da sociedade situa-se na Rua de D. José de Bragança, 6,
freguesia do Beato, em Lisboa.

ARTIGO 3.º

Podem ser criadas, transferidas ou encerradas, quer em território
nacional, quer no estrangeiro, sucursais, filiais, agências, delegações,
escritórios e outras formas locais de representação social, mediante
decisão dos sócios.

ARTIGO 4.º

A sociedade iniciou a sua actividade na data da sua constituição e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

A sociedade tem por objecto a consultoria para os negócios e a
gestão; prestação de serviços de gestão, de sistemas e tecnologias de
informação informática; comércio de equipamentos, produtos e aces-
sórios informáticos; criação e desenvolvimento de software e base de
dados; formação nestas áreas.

ARTIGO 6.º

1 — Consideram-se ainda compreendidos no objecto da sociedade
a prática de todos os actos necessários, úteis ou convenientes à pros-
secução do fim indicado no n.º 1 deste artigo.

2 — A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, ser parte em agrupamentos complementares de empresas,
consórcios ou outras associações, ainda que de objecto social diferen-
te do da sociedade, tal como indicado no n.º 1 do presente artigo.

CAPÍTULO II

Capital e quotas

ARTIGO 7.º

O capital social da sociedade é de 56 250 euros, integralmente reali-
zado em dinheiro, e encontra-se repartido em seis quotas distribuídas
da seguinte forma:

a) Quota com o valor nominal de 9375 euros, pertencente ao só-
cio Filipe Theriaga Mendes Bernardo Gonçalves;

b) Quota com o valor nominal de 9375 euros, pertencente ao só-
cio João José Amêndoa Gaspar;

c) Quota com o valor nominal de 19 500 euros, pertencente ao
sócio Lein Willem de Zoeten;

d) Quota com o valor nominal de 3750 euros, pertencente ao só-
cio Fernando Gonçalo Jorge Cardoso da Silva;

e) Quota com o valor nominal de 4875 euros, pertencente ao só-
cio Nuno António Gémio Ferreira Benavente;

f) Quota com o valor nominal de 9375 euros, pertencente ao só-
cio Mário Vitorino Turda dos Santos Reis.

ARTIGO 8.º

1 — Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital na proporção da sua participação no capital social,
até ao montante de 150 000 euros, nas condições aprovadas pelos
sócios em assembleia geral, através de maioria qualificada de 60 % do
capital social.

2 — A celebração de contratos de suprimentos fica dependente de
deliberação dos sócios, que estipularão os respectivos termos e condi-
ções, a qual deverá obedecer à maioria absoluta do capital social.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas a terceiros, isto é, a quem não for sócio da
sociedade, dependerá, sempre, do consentimento da sociedade, toma-
do em assembleia geral, que terá sempre direito de preferência, sendo,
seguidamente, deferido aos sócios não cedentes.

ARTIGO 10.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 assumidas para com a sociedade;
d) No caso de morte de um sócio;
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e) Quando, em vida, a partilha seja adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomada em assembleia geral com a maioria
exigida no presente documento.

2 — Verificando-se a morte de um dos sócios, a sociedade deverá
exercer o seu direito a amortizar a respectiva quota no prazo de 90 dias
contados a partir do óbito do sócio. Verificado este prazo sem que
nenhum dos direitos ou faculdades cometidos à sociedade ou aos só-
cios sejam exercidos, a quota será transmitida, nos termos da lei, aos
respectivos sucessores.

3 — Em qualquer dos casos, verificando-se a morte de um sócio,
os seus sucessores deverão nomear um representante de entre si, no
prazo de 45 dias contados a partir do óbito do sócio, para tratar de
qualquer assunto com a sociedade e os restantes sócios, decidindo sobre
o que houver a decidir nesta matéria.

4 — 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, respeitando
em proporção proporcionalmente as respectivas participações no
capital social da sociedade.

CAPÍTULO III

Gerência

ARTIGO 11.º

1 — A gerência é exercida por quatro gerentes designados pelos
sócios por períodos de três anos.

2 — Os gerentes não serão remunerados, salvo se o contrário for
decidido pelos sócios.

3 — Sendo deliberado pelos sócios atribuir remuneração à gerên-
cia, a mesma poderá consistir, total ou parcialmente, numa partici-
pação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados, a partir da presente data, os seguin-
tes gerentes da sociedade:

a) O sócio Filipe Theriaga Mendes Bernardo Gonçalves;
b) O sócio João José Amêndoa Gaspar;
c) O sócio Lein Willem de Zoeten; e
d) O sócio Mário Vitorino Turda dos Santos Reis.
5 — Os gerentes poderão deliberar, em conselho, a delegação de

competências num dos gerentes para, por si, exercer poderes come-
tidos à gerência da sociedade.

6 — Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em letras de favor, fianças, abonações e responsabilidades análogas.

ARTIGO 12.º

Compete à gerência assegurar a gestão dos negócios sociais e de-
senvolver todas as actividades relativas ao objecto social, incluindo,
nomeadamente:

a) Elaborar e propor à assembleia geral, para aprovação, planos
estratégicos relativos à actividade da sociedade;

b) Executar a estratégia aprovada para a sociedade, praticando, para
o efeito, os actos que, no entender da gerência, demonstrem ser os
mais adequados à prossecução da mencionada estratégia;

c) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor acções que
resultem da actividade normal da sociedade, desistir e entrar em acordo
quanto às mesmas;

d) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
e) Aceitar, sacar e endossar letras, ordens de pagamento e outros

acordos comerciais;
f) Comprar, alugar, vender e onerar bens móveis, incluindo veí-

culos automóveis, e celebrar contratos financeiros, nomeadamente,
contratos de leasing;

g) Negociar os termos e condições de fontes de financiamento
bancário necessários à actividade da sociedade, celebrando os respec-
tivos contratos e prestando, em nome da sociedade, as garantias ne-
cessárias; e

h) A subscrição, aquisição, alienação ou oneração de participações
sociais detidas noutras sociedades.

ARTIGO 13.º

A sociedade ficará validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos:

a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura do gerente no qual forem delegados os poderes

da gerência necessários e suficientes para o efeito;

c) Pela assinatura de um gerente, em conjunto com a assinatura do
gerente com a maior participação no capital social da sociedade, para
aquisições de bens e serviços a terceiros por um valor superior a
10 000 euros;

d) Pela assinatura de um gerente, em conjunto com a assinatura
do gerente com a maior participação no capital social da socie-
dade, para venda dos serviços da sociedade a terceiros, quando es-
tiverem em causa contratos com um valor superior a 25 000 eu-
ros; e

e) Pela assinatura de um ou mais procuradores da sociedade dentro
dos limites da respectiva procuração.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia geral é composta pela totalidade dos sócios.
2 — As deliberações da assembleia geral devem ser registadas em

acta assinada pela totalidade dos sócios presentes ou por um seu re-
presentante devidamente mandatado para o efeito, mediante carta de
representação dirigida à sociedade, contendo a identificação do repre-
sentante, a qual só poderá ser utilizada uma única vez.

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral anual deverá reunir no prazo de três meses
a contar da data do encerramento do exercício, para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade.
2 — A convocação da assembleia geral deverá ser pedida por qual-

quer dos gerentes, devendo o conselho de gerência preparar e apre-
sentar a documentação que lhe competir.

3 — Para além das assembleias gerais ordinárias, poder-se-ão rea-
lizar assembleias gerais extraordinárias sempre que qualquer gerente,
ou sócio assim o requeira, devendo, igualmente, ser elaborada a res-
pectiva ordem de trabalhos por quem convocar a realização da as-
sembleia geral. Este pedido deverá ser apresentado ao presidente da
mesa da assembleia geral, que decidirá sobre a realização da assem-
bleia geral.

ARTIGO 16.º

1 — Os sócios estão autorizados a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade.

2 — Os negócios referidos no número anterior devem servir a
prossecução do objecto da sociedade e devem observar sempre a forma
escrita, independentemente da forma legal exigida para aquele tipo de
negócio.

3 — Os documentos de que constam os negócios jurídicos referidos
nos números anteriores deverão estar sempre depositados na sede da
sociedade.

ARTIGO 17.º

1 — As deliberações da assembleia geral da sociedade sobre as se-
guintes matérias deverão ser tomadas com a maioria qualificada de,
pelo menos, 60 % do capital social da sociedade:

a) A aprovação de planos estratégicos elaborados e apresentados
pela gerência;

b) O consentimento prestado à alienação de quotas da sociedade a
não sócios;

c) O exercício do direito de preferência sobre quotas a serem alie-
nadas a não sócios;

d) A designação e a destituição de gerentes;
e) A atribuição de lucros e o tratamento de prejuízos;
f) A chamada e a restituição de prestações suplementares;
g) A amortização de quotas, a aquisição, a alienação e a oneração

de quotas próprias e o consentimento para a divisão ou cessão de
quotas;

h) A exclusão de sócios;
i) A alteração do contrato social; e
j) A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade, bem como

o regresso de sociedade dissolvida à actividade.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 92 — 12 de Maio de 2005 10 254-(205)

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523426

KPMG II — CONSULTORES DE NEGÓCIOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-

cula n.º 14 392/20040701; identificação de pessoa colectiva
n.º 506944670; inscrições n.os 3-4; número e data da apresenta-
ção: 30/20050110.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 1 de Julho de
2004 a 30 de Setembro de 2004, e foi ainda registado o seguinte:

Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 5.º,
n.os 1 e 2.

Reforço: 12 900 euros, realizado em dinheiro, através da emissão
de 2580 acções de 5 euros cada, subscrito por um accionista.

Capital: 103 200 euros, representado por 20 640 acções com o
valor nominal de 5 euros cada.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

Capital social

1 — O capital social é de 103 200 euros, representado por
20 640 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 — As acções podem ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

3 — ...............................................................................................

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009301609

F. & D. CORREIA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 786/20031120; identificação de pessoa colectiva
n.º 506748324; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 29/20050112.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Manuel Jesus Coelho, 12-A, fre-

guesia de Coração de Jesus, Lisboa.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009328230

NAVE — SOCIEDADE DE FOMENTO PECUÁRIO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-

cula n.º 50 299/770325; identificação de pessoa colectiva
n.º 500654689; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
9/20041118.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação dos conselhos de administração e fiscal para o triénio

de 2004-2006, por deliberação de 25 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente, João Paulo Neto Geraldes

Barba; vice-presidente, Nuno Manuel Neto Geraldes Barba; adminis-
trador-delegado, José Luís Salgueiro dos Santos Cruz.

Conselho fiscal: presidente, Ana Paula Neto Geraldes Barba Fran-
ça; vogal, Raimundo Aleixo, Celestino Rodrigues & Silvério Rodri-
gues, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; vogal, Luísa Maria
Neto Geraldes Barba Pinto Bull; suplente, José Celestino Gomes Ro-
drigues, revisor oficial de contas, Rua de Domingos Sequeira, 27, piso 2,
letra D, Lisboa.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008425053

NAVE — SOCIEDADE DE FOMENTO PECUÁRIO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-

cula n.º 50 299/770325; identificação de pessoa colectiva
n.º 500654689; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
2/20050111.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução, em 15 de Dezembro de 2004, e designação de liquida-

tários.
Liquidatários: os administradores.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008425142

HK — AUDITORES E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 991/19880309; identificação de pessoa colectiva
n.º 501955160; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 4/20041206.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Andrew Maurice Kennard, por ter

renunciado em 8 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007502003

FCB — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 859/19700128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500773246; inscrição n.º 40; número e data da apresentação:
23/20040924.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes para o triénio de 2004-2006, por delibera-

ção de 18 de Junho de 2004.
Kathryn Louise Herrick, residente em 94, Broom Road, Teddington

TW 11, Inglaterra;
Scott Douglas Hollingsworth, residente em Basement-Ground 3,

Upper Brook Street, London W1K 6 PA, Inglaterra;
Carlos Manuel Catarino Galamba de Oliveira;
Pedro José da Palma Carlos Alves da Costa.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004323531

JOÃO SIMÕES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 480/690829; identificação de pessoa colectiva
n.º 500367086; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 35-36/20050113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria de Fátima Lopes Pardal de

Sousa Dias, por ter renunciado em 13 de Dezembro de 2004.
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Alteração do contrato quanto ao artigo 6.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, de acordo com o que for deliberado em assembleia geral,
compete ao sócio Manuel Lopes Pardal.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
designadamente na alienação dos bens sociais, móveis ou imóveis, em
hipotecas, na confissão de dívidas e na constituição de outras obriga-
ções com a assinatura do sócio gerente Manuel Lopes Pardal.

§ 2.º A gerência pode constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos
e os gerentes poderão delegar nalgum ou nalguns deles a competência
para determinados negócios ou espécie de negócios.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009328612

LISTRAJE — MODA E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 470/660212; identificação de pessoa colectiva
n.º 500543348; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
25/20050110.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008460835

L. SUBTIL — COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 628/20041015; identificação de pessoa colectiva
n.º 503287652; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
4/20050111.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao n.º 1 do artigo 1.º e artigo 3.º
Reforço: 7506,01 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Teor dos artigos alterados:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma L. Subtil — Compra e Venda de
Propriedades, L.da, e tem a sua sede na Rua da Sociedade Farmacêuti-
ca, 20, 3.º, B, em Lisboa, freguesia do Sagrado Coração de Jesus.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 8000 euros, da sócia Arminda de Lurdes Baptista Subtil
dos Santos, e uma no valor nominal de 2000 euros, do sócio Victor
Manuel Garcia dos Santos.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009328019

INFRAIRE — EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 802/20041229; identificação de pessoa colectiva

n.º 507184327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/20041229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma INFRAIRE — Equipamentos de
Climatização, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pedro Ivo, 3-B, fre-
guesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

2 — A gerência poderá deslocar a sede da sociedade para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir ou encerrar filiais, sucursais ou quaisquer outras formas de repre-
sentação, no País ou no estrangeiro.

2.º

1 — A sociedade tem por objecto a importação, exportação e
comercialização de equipamentos de climatização.

2 — A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades,
ainda que com objecto diverso do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e associar-se em agrupamentos complementares de
empresas.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais, no valor
nominal de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Rui José Torres Jorge Dias, José Maria Pedras Serrote, António Jorge
da Costa Carreira, José Carlos Santos Simões e Filipe Martins Rodri-
gues.

2 — Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante equivalente ao dobro do capital
social e na proporção das suas quotas, nas condições a deliberar em
assembleia geral.

4.º

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

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é ne-
cessária a intervenção de dois gerentes, sendo obrigatoriamente uma
a dos gerentes Rui José Torres Jorge Dias ou José Maria Pedras
Serrote.

3 — São gerentes da sociedade os sócios Rui José Torres Jorge
Dias, José Maria Pedras Serrote, António Jorge da Costa Carreira,
José Carlos Santos Simões e Filipe Martins Rodrigues, desde já no-
meados gerentes.

5.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consentimen-
to prévio da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência.

6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, adquiri-la ou fazê-
-la adquirir por sócio ou por terceiro, nos seguintes casos:

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

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência, previsto no artigo 5.º

2 — A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no caso
da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009300173
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L. S. A. LUÍS DOS SANTOS AGOSTINHO — INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE AVAC, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 824/20050111; identificação de pessoa colectiva
n.º 507212134; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
26/20050111.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação L. S. A. Luís dos Santos Agos-
tinho — Instalação e Manutenção de Avac, Sociedade Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de D. João de Castro, 22-B, freguesia de
Alcântara, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto projecto, instalação, fiscalização,
coordenação e comercialização de equipamentos de ar condicionado,
aquecimento, água e esgotos, segurança redes de incêndio e electrici-
dade.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global igual ao capital 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.

Sócio: Luís Filipe dos Santos Agostinho, solteiro, maior, Rua de
Roy Campbell, lote 1, 1.º, D, freguesia da Ajuda, Lisboa.

Gerente designado: o sócio.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009328078

INFRAIRE — EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 802/20041229; identificação de pessoa colectiva
n.º 507184327; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 44/20050113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes José Carlos Santos Simões e Fi-

lipe Martins Rodrigues, por terem renunciado em 12 de Janeiro de
2005.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009328752

HOLDIPARQUE — GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 826/20050112; identificação de pessoa colectiva

n.º 506687236; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/20050112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

Estatutos

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HOLDIPARQUE — Gestão e Explo-
ração de Parques de Estacionamento, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua Castilho, 59, 6.º, esquerdo,
freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 — Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode
criar sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de repre-
sentação, em Portugal ou no estrangeiro.

3 — Pode ainda por deliberação do conselho de administração,
adquirir participações em sociedades cujo objecto seja igual ou dife-
rente daquele que esteja exercendo.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na aquisição, gestão e exploração de par-
ques de estacionamento de veículos automóveis.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode cooperar com outras entidades na formação de
sociedades, consórcios ou associações, em participação para o exercí-
cio em comum de uma actividade económica.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 50 000 euros, dividido em 50 000 acções do valor nominal
de 1 euro cada uma.

2 — Na subscrição de novas acções representativas de aumento de
capital terão preferência os accionistas que o forem à data da subscri-
ção, na proporção das acções que já possuam.

3 — Se algum accionista não quiser gozar do direito de preferên-
cia, este devolver-se-á aos restantes accionistas, respeitando-se sem-
pre a proporção da posição accionista que detenha.

ARTIGO 6.º

1 — As acções são ao portador, tituladas ou não, podendo ser
registáveis, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Quando as acções forem tituladas, estas serão representadas
por títulos de 1, 5, 10, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

3 — A conversão das acções rege-se pelo disposto na lei e as des-
pesas são a cargo dos accionistas.

4 — No caso de propriedade indivisa, serão os titulares das acções
representados pelo cabeça-de-casal ou administrador ou ainda pela
pessoa que os interessados tiverem designado de entre si para os re-
presentar perante a sociedade, quanto ao exercício dos direitos e cum-
primento das obrigações que lhes pertencem.

ARTIGO 7.º

No caso de haver acções nominativas a sua transmissão a estra-
nhos ou a qualquer outro accionista fica sujeito ao direito de prefe-
rência da sociedade, em primeiro lugar, e dos accionistas não
transmitentes, em segundo lugar, devendo ser exercido nos 30 dias
imediatos àquele em que o accionista alienante, por carta registada,
em que indique a identidade do adquirente, preço e demais condições
de transmissão, comunique o seu desejo.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir e colocar obrigações, nos termos da lei
e nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.
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ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá amortizar acções, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da dis-

ponibilidade do seu titular, em virtude de arresto, penhora ou qualquer
outro acto de apreensão judicial.

2 — No caso referido na alínea b) do n.º 1, o valor da acção é o
que resultar do valor contabilístico das acções.

ARTIGO 10.º

1 — Será permitido ao conselho de administração adquirir para a
sociedade acções e obrigações próprias e realizar sobre as mesmas as
operações lícitas que tiver por convenientes, se para tal obtiver anuên-
cia do órgão de fiscalização.

2 — As acções de que a sociedade for titular não gozam de direito
e voto, dividendo ou preferência.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Os órgãos sociais são:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O órgão de fiscalização.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito a voto.

ARTIGO 13.º

A cada 1000 acções corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os accionistas
possuidores de um número de acções não inferior a 1000, averbadas
em seu nome ou, ao portador e tituladas, depositadas na sede social
ou qualquer estabelecimento de crédito, até 15 dias antes do dia mar-
cado para a reunião.

ARTIGO 15.º

Poderão os accionistas possuidores de menor número de acções
agrupar-se de forma a completarem o número exigido e fazerem-se
representar por um dos agrupados.

ARTIGO 16.º

Quando todas as acções forem nominativas, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada com a antecedência mínima legal.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral será efectuada na sede social ou em local indicado
nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial onde esta se
situe, desde que as instalações da sede não permitam a reunião em con-
dições satisfatórias.

ARTIGO 18.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos trienalmente de entre os accionistas ou outras
pessoas, podendo ser reeleitos, e poderão ter remuneração global fi-
xada em assembleia geral.

2 — Nas faltas do presidente será substituído por quem a assem-
bleia geral designar.

ARTIGO 19.º

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, competirá
em especial à assembleia geral:

a) Eleger o presidente e o secretário de mesa;
b) Eleger os membros do conselho de administração;
c) Eleger os membros do órgão de fiscalização;
d) Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 20.º

1 — Carecem, para serem válidas, do voto afirmativo dos accio-
nistas aos quais pertençam, pelo menos, 50 % do capital social, as
deliberações que tenham por objecto:

a) A transformação, a fusão ou a dissolução da sociedade;
b) A redução ou reintegração do capital;
c) A alteração do presente artigo 20.º;
2 — Se determinada deliberação sobre qualquer das matérias referi-

das no artigo anterior não puder ser aprovada numa primeira reunião,
por insuficiência de representação do capital social, a mesma consi-
derar-se-á aprovada, em segunda reunião, desde que o seja pela maio-
ria de dois terços dos votos apurados.

ARTIGO 21.º

1 — A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá validamente funcionar, em primeira convocação, quando esti-
verem presentes ou representados accionistas titulares de acções cor-
respondentes a 50 % do capital social.

2 — Em segunda convocação, porém, a assembleia geral pode de-
liberar seja qual for o número dos accionistas presentes ou represen-
tados e o capital que eles representem.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 22.º

1 — O conselho de administração é composto por três, cinco ou
sete membros eleitos trienalmente pela assembleia geral, que decidirá
qual deles é o presidente, podendo todos eles ser reeleitos.

2 — O conselho de administração poderá ter direito à remunera-
ção que a assembleia geral lhe fixar.

ARTIGO 23.º

1 — Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão e representação da sociedade, dentro dos limites
assinalados na lei, nos presentes estatutos e nas deliberações da as-
sembleia geral, e, em especial:

a) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou onerar
bens ou direitos mobiliários e imobiliários, tomar e dar de arrenda-
mento quaisquer prédios ou parte dos mesmos, sempre que tal seja
reputado conveniente aos interesses sociais;

b) Estabelecimento e cessação de cooperação duradoura e impor-
tante com outras sociedades;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, podendo confes-
sar, desistir e transigir em acções judiciais;

d) Comprometer a sociedade em arbitragem;
e) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da so-

ciedade e fixar-lhes as atribuições respectivas;
f) Movimentar contas bancárias, emitir, aceitar, sacar, endossar

letras, livranças, cheques, extractos de facturas e outros tipos de cré-
dito;

g) Negociar com instituições de crédito operações de financiamento
activas e passivas, celebrando os respectivos contratos.

2 — O conselho de administração, ou quem o represente, não poderá
obrigar a sociedade em actos ou documentos que não digam respeito
exclusivamente às suas operações nem conceder a terceiros, em nome
da mesma, quaisquer garantias, inclusive cambiais, com excepção das
sociedades em que detenha participações sociais.

ARTIGO 24.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção conjunta de dois dos administradores;
b) Pela intervenção de um dos administradores no uso de poderes

delegados pelo conselho de administração;
c) Pela intervenção dos mandatários, dentro dos limites dos pode-

res conferidos.

ARTIGO 25.º

1 — O conselho de administração reúne sempre que o exigir os
interesses da sociedade, mas, pelo menos, uma vez por mês.

2 — Qualquer dos administradores impedido de estar presente à
reunião pode-se fazer representar por outro administrador.

3 — As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria, tendo o presidente voto de desempate.
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ARTIGO 26.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício dos seus cargos, conforme for deliberado pela assembleia
geral.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 27.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente ou a um conselho fiscal, composto por três membros efec-
tivos e um suplente, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Os membros do órgão de fiscalização são eleitos trienalmente,
podendo ser reeleitos.

3 — Os membros do órgão de fiscalização poderão ter direito à
remuneração que a assembleia geral lhes fixar.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 28.º

1 — O ano social coincide com o ano civil.
2 — Relativamente a cada ano, o conselho de administração ela-

borará o balanço, o relatório de gestão, as contas de exercício, a ad-
ministração dos resultados, um relatório sobre o estado e a evolução
dos negócios sociais e uma proposta de aplicação dos resultados.

3 — A assembleia geral e o órgão de fiscalização pronunciar-se-ão
sobre tais documentos.

ARTIGO 29.º

Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados do modo
seguinte:

a) A percentagem de lei para o fundo de reserva legal;
b) O restante terá aplicação decidida por maioria simples em as-

sembleia geral.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 30.º

A sociedade só se dissolverá por deliberação da assembleia geral ou
nos casos previstos na lei.

ARTIGO 31.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução decidirá o prazo e a
forma de liquidação e designará os liquidatários.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

Os casos omissos serão regulados pelas deliberações dos accionis-
tas, devidamente tomadas e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 33.º

É estipulado o foro da comarca de Leiria, com expressa renúncia a
qualquer outro, para todos os efeitos judiciais entre a sociedade e os
seus accionistas.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 34.º

Para o triénio de 2004-2006, são desde já preenchidos os lugares
de membros dos órgãos sociais da forma seguinte, sendo os adminis-
tradores dispensados de caução.

Mesa da assembleia geral: presidente, Paulo Jorge Oliveira Pereira
dos Reis, casado; secretário, Sérgio Duarte Guimarães Flores dos San-
tos, casado.

Conselho de administração: presidente, António Vieira Rodrigues,
viúvo; vogal, António Barroca Rodrigues, casado; vogal, Joaquim
Barroca Vieira Rodrigues, casado.

Órgão de fiscalização: fiscal único, Oliveira, Reis & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita sob o n.º 23, e
representada por Fernando Marques de Oliveira, casado, revisor ofi-
cial de contas; fiscal suplente, José Vieira dos Reis, casado, revisor
oficial de contas inscrito sob o n.º 359.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009328140

HENRIQUES & PARDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 624/19590724; identificação de pessoa colectiva
n.º 500133891; averbamento n.º 6 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 6-7/20050105.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria de Fátima Lopes Pardal de

Sousa Dias, por ter renunciado em 13 de Dezembro de 2004.

Alteração do contrato quanto ao artigo 6.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, de acordo com o que for deliberado em assembleia geral,
compete ao sócio Manuel Lopes Pardal.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
designadamente na alienação dos bens sociais, móveis ou imóveis, em
hipotecas, na confissão de dívidas e na constituição de outras obriga-
ções com a assinatura do sócio gerente Manuel Lopes Pardal.

§ 2.º A gerência pode constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos
e os gerentes poderão delegar nalgum ou nalguns deles a competência
para determinados negócios ou espécie de negócios.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009300980

JOSÉ NUNES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 868/20050114; identificação de pessoa colectiva n.º 504866001;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/20050114.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 2, e 3.º, e elimi-

nado o n.º 3 do artigo 4.º
Gerente nomeado: Rogério Proença Guerra.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Afonso III, 71, 4.º,
frente, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas: uma do valor nominal de 3750 euros, titulada
pelo sócio Rogério Proença Guerra, e outra do valor nominal de
1250 euros, titulada pela sócia Maria Filomena Correia Henriques.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523434
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GASFOMENTO, ENERGIA PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 856/20031219; identificação de pessoa colectiva
n.º 506785572; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/20050113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Nuno Miguel Vicente de Matos,

por ter renunciado em 4 de Janeiro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523418

GERME — CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4554/940214; identificação de pessoa colectiva n.º 503143278;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/20041230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523388

LENA INDÚSTRIA, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-

cula n.º 14 827/20050112; identificação de pessoa colectiva
n.º 507192362; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/20050112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

Estatutos

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lena Indústria, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua Castilho, 59, 6.º, esquerdo,
freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 — Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode
criar sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de repre-
sentação, em Portugal ou no estrangeiro.

3 — Pode ainda por deliberação do conselho de administração,
adquirir participações em sociedades cujo objecto seja igual ou dife-
rente daquele que esteja exercendo.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na gestão de participações sociais nou-
tras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades eco-
nómicas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode cooperar com outras entidades na formação de
sociedades, consórcios ou associações, em participação para o exercí-
cio em comum de uma actividade económica.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 50 000 euros, dividido em 50 000 acções do valor nominal
de 1 euro cada uma.

2 — Na subscrição de novas acções representativas de aumento de
capital terão preferência os accionistas que o forem à data da subscri-
ção, na proporção das acções que já possuam.

3 — Se algum accionista não quiser gozar do direito de preferên-
cia, este devolver-se-á aos restantes accionistas, respeitando-se sem-
pre a proporção da posição accionista que detenha.

ARTIGO 6.º

1 — As acções são ao portador, tituladas ou não, podendo ser
registáveis, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Quando as acções forem tituladas, estas serão representadas
por títulos de 1, 5, 10, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

3 — A conversão das acções rege-se pelo disposto na lei e as des-
pesas são a cargo dos accionistas.

4 — No caso de propriedade indivisa, serão os titulares das acções
representados pelo cabeça-de-casal ou administrador ou ainda pela
pessoa que os interessados tiverem designado de entre si para os re-
presentar perante a sociedade, quanto ao exercício dos direitos e cum-
primento das obrigações que lhes pertencem.

ARTIGO 7.º

No caso de haver acções nominativas a sua transmissão a estra-
nhos ou a qualquer outro accionista fica sujeito ao direito de prefe-
rência da sociedade, em primeiro lugar, e dos accionistas não
transmitentes, em segundo lugar, devendo ser exercido nos 30 dias
imediatos àquele em que o accionista alienante, por carta registada,
em que indique a identidade do adquirente, preço e demais condições
de transmissão, comunique o seu desejo.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir e colocar obrigações, nos termos da lei
e nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá amortizar acções, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da dis-

ponibilidade do seu titular, em virtude de arresto, penhora ou qualquer
outro acto de apreensão judicial.

2 — No caso referido na alínea b) do n.º 1, o valor da acção é o
que resultar do valor contabilístico das acções.

ARTIGO 10.º

1 — Será permitido ao conselho de administração adquirir para a
sociedade acções e obrigações próprias e realizar sobre as mesmas as
operações lícitas que tiver por convenientes, se para tal obtiver anuên-
cia do órgão de fiscalização.

2 — As acções de que a sociedade for titular não gozam de direito
e voto, dividendo ou preferência.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Os órgãos sociais são:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O órgão de fiscalização.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito a voto.

ARTIGO 13.º

A cada 1000 acções corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os accionistas
possuidores de um número de acções não inferior a 1000, averbadas
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em seu nome ou, ao portador e tituladas, depositadas na sede social
ou qualquer estabelecimento de crédito, até 15 dias antes do dia mar-
cado para a reunião.

ARTIGO 15.º

Poderão os accionistas possuidores de menor número de acções
agrupar-se de forma a completarem o número exigido e fazerem-se
representar por um dos agrupados.

ARTIGO 16.º

Quando todas as acções forem nominativas, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada com a antecedência mínima legal.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral será efectuada na sede social ou em local indi-
cado nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial onde
esta se situe, desde que as instalações da sede não permitam a reunião
em condições satisfatórias.

ARTIGO 18.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos trienalmente de entre os accionistas ou outras
pessoas, podendo ser reeleitos, e poderão ter remuneração global fi-
xada em assembleia geral.

2 — Nas faltas do presidente será substituído por quem a assem-
bleia geral designar.

ARTIGO 19.º

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, competirá
em especial à assembleia geral:

a) Eleger o presidente e o secretário de mesa;
b) Eleger os membros do conselho de administração;
c) Eleger os membros do órgão de fiscalização;
d) Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 20.º

1 — Carecem, para serem válidas, do voto afirmativo dos accio-
nistas aos quais pertençam, pelo menos, 50 % do capital social, as
deliberações que tenham por objecto:

a) A transformação, a fusão ou a dissolução da sociedade;
b) A redução ou reintegração do capital;
c) A alteração do presente artigo 20.º;
2 — Se determinada deliberação sobre qualquer das matérias referi-

das no artigo anterior não puder ser aprovada numa primeira reunião,
por insuficiência de representação do capital social, a mesma consi-
derar-se-á aprovada, em segunda reunião, desde que o seja pela maio-
ria de dois terços dos votos apurados.

ARTIGO 21.º

1 — A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá validamente funcionar, em primeira convocação, quando esti-
verem presentes ou representados accionistas titulares de acções cor-
respondentes a 50 % do capital social.

2 — Em segunda convocação, porém, a assembleia geral pode de-
liberar seja qual for o número dos accionistas presentes ou represen-
tados e o capital que eles representem.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 22.º

1 — O conselho de administração é composto por três, cinco ou
sete membros eleitos trienalmente pela assembleia geral, que decidirá
qual deles é o presidente, podendo todos eles ser reeleitos.

2 — O conselho de administração poderá ter direito à remunera-
ção que a assembleia geral lhe fixar.

ARTIGO 23.º

1 — Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão e representação da sociedade, dentro dos limites
assinalados na lei, nos presentes estatutos e nas deliberações da as-
sembleia geral, e, em especial:

a) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou onerar
bens ou direitos mobiliários e imobiliários, tomar e dar de arrenda-

mento quaisquer prédios ou parte dos mesmos, sempre que tal seja
reputado conveniente aos interesses sociais;

b) Estabelecimento e cessação de cooperação duradoura e impor-
tante com outras sociedades;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, podendo confes-
sar, desistir e transigir em acções judiciais;

d) Comprometer a sociedade em arbitragem;
e) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da so-

ciedade e fixar-lhes as atribuições respectivas;
f) Movimentar contas bancárias, emitir, aceitar, sacar, endossar

letras, livranças, cheques, extractos de facturas e outros tipos de cré-
dito;

g) Negociar com instituições de crédito operações de financiamen-
to activas e passivas, celebrando os respectivos contratos.

2 — O conselho de administração, ou quem o represente, não poderá
obrigar a sociedade em actos ou documentos que não digam respeito
exclusivamente às suas operações nem conceder a terceiros, em nome
da mesma, quaisquer garantias, inclusive cambiais, com excepção das
sociedades em que detenha participações sociais.

ARTIGO 24.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção conjunta de dois dos administradores;
b) Pela intervenção de um dos administradores no uso de poderes

delegados pelo conselho de administração;
c) Pela intervenção dos mandatários, dentro dos limites dos pode-

res conferidos.
ARTIGO 25.º

1 — O conselho de administração reúne sempre que o exigir os
interesses da sociedade, mas, pelo menos, uma vez por mês.

2 — Qualquer dos administradores impedido de estar presente à
reunião pode-se fazer representar por outro administrador.

3 — As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria, tendo o presidente voto de desempate.

ARTIGO 26.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício dos seus cargos, conforme for deliberado pela assembleia
geral.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 27.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a
um suplente ou a um conselho fiscal, composto por três membros
efectivos e um suplente, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 — Os membros do órgão de fiscalização são eleitos trienalmente,
podendo ser reeleitos.

3 — Os membros do órgão de fiscalização poderão ter direito à
remuneração que a assembleia geral lhes fixar.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 28.º

1 — O ano social coincide com o ano civil.
2 — Relativamente a cada ano, o conselho de administração ela-

borará o balanço, o relatório de gestão, as contas de exercício, a
administração dos resultados, um relatório sobre o estado e a evo-
lução dos negócios sociais e uma proposta de aplicação dos resul-
tados.

3 — A assembleia geral e o órgão de fiscalização pronunciar-se-ão
sobre tais documentos.

ARTIGO 29.º

Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados do modo
seguinte:

a) A percentagem de lei para o fundo de reserva legal;
b) O restante terá aplicação decidida por maioria simples em as-

sembleia geral.
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CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 30.º

A sociedade só se dissolverá por deliberação da assembleia geral ou
nos casos previstos na lei.

ARTIGO 31.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução decidirá o prazo e a
forma de liquidação e designará os liquidatários.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

Os casos omissos serão regulados pelas deliberações dos accionis-
tas, devidamente tomadas e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 33.º

É estipulado o foro da comarca de Leiria, com expressa renúncia a
qualquer outro, para todos os efeitos judiciais entre a sociedade e os
seus accionistas.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 34.º

Para o triénio de 2004-2006, são desde já preenchidos os lugares
de membros dos órgãos sociais da forma seguinte, sendo os adminis-
tradores dispensados de caução.

Mesa da assembleia geral: presidente, Paulo Jorge Oliveira Pereira
dos Reis, casado; secretário, Sérgio Duarte Guimarães Flores dos San-
tos, casado.

Conselho de administração: presidente, António Vieira Rodrigues,
viúvo; vogal, António Barroca Rodrigues, casado; vogal, Joaquim
Barroca Vieira Rodrigues, casado.

Órgão de fiscalização: fiscal único, Oliveira, Reis & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita sob o n.º 23, e
representada por Fernando Marques de Oliveira, casado, revisor ofi-
cial de contas; fiscal suplente, José Vieira dos Reis, casado, revisor
oficial de contas inscrito sob o n.º 359.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009328159

GLOBAL CITIZENSHIP — CONSULTORIA E PROJECTOS
DE CIDADANIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 828/20050112; identificação de pessoa colectiva
n.º 507149408; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
38/20050112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Global Citizenship — Consultoria
e Projectos de Cidadania, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Repú-
blica, 49, 4.º, sala 401, em Lisboa.

2 — A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consultoria
em cidadania empresarial, incluindo análises de valores e expectati-
vas dos públicos, sustentabilidade das diversas vertentes empresariais,
benchmarking de acções de cidadania; concepção e implementação

de códigos de boas práticas empresariais, de estratégias de comunica-
ção institucional e empresarial; concepção e produção de projectos
de marketing social, comunicação escolar, de sensibilização e de soli-
dariedade; estabelecimento e gestão de parcerias de cariz social, cultu-
ral e ambiental.

3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e
acha-se dividido em duas quotas no valor nominal de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios José Maria Carita Raposo
e Ana Paula Rodrigues Custódio Raposo.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite de 50 000 euros.

4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Ana Paula Rodrigues
Custódio Raposo, que desde já fica nomeada gerente.

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

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade e dos restantes sócios, aos quais por esta ordem, é reservado o
direito de preferência.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com ob-
jecto e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003210334

J. TEIXEIRA DE FIGUEIREDO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 830/20050113; identificação de pessoa colectiva
n.º 507096070; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
32/20050113.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Teixeira de Figueiredo — Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de João XXI, 68, 5.º,
esquerdo, localidade de Lisboa, freguesia de São João de Deus, conce-
lho de Lisboa.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas de representação da sociedade, em qualquer
ponto do País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no arrendamento de bens imobili-
ários e respectiva administração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio José Paulo Simões Baptista Teixeira de Figueiredo.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dele sócio, desde já nomeado
gerente ou de pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por ele
designadas.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a intervenção de um gerente.
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ARTIGO 6.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 e objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que, em sociedades por quotas, não fique na situação
de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Sócio: José Paulo Simões Batista de Figueiredo, solteiro, maior,
Avenida de João XXI, 68, 5.º, esquerdo, Lisboa.

Gerente designado: o sócio.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009328590

JEEPAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E JEEPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6224/19960322; identificação de pessoa colectiva
n.º 503609420; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
7/20040422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas: uma de 4000 euros, pertencente ao sócio
Carlos Alberto Martins Freire, e outra de 1000 euros, do sócio Ar-
mando Jorge Lima da Costa e Silva.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2009189116

GLOBAL ORTOPÉDICA — FABRICAÇÃO E COMÉRCIO
DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5728/19950804; identificação de pessoa colectiva
n.º 503466832; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
15/20041221.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 15 de Dezembro de
2004.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007521547

L. C. A. C. — AVALIAÇÕES PROJECTOS
DE INVESTIMENTO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5586/19950530; identificação de pessoa colectiva
n.º 503432946; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
3/20041221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 15 000 euros, realizado em dinheiro, pelos sócios na pro-

porção das suas quotas.

Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
63 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma com o valor nominal de 32 760 euros, pertencente ao sócio
Luís Gabriel Amaral Monteiro;

b) Uma com o valor nominal de 3150 euros, pertencente à sócia
Ana Sofia Amaral Monteiro;

c) Uma com o valor nominal de 20 475 euros, pertencente à sócia
Anabela da Costa Paulo;

d) Uma com o valor nominal de 6615 euros, pertencente ao sócio
Carlos Francisco Fernandes Monteiro.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007521512

GEO 2000 — MINERAIS E GEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6736/961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503773557;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 7/20050104.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato.
Artigo aditado: 9.º
Teor do artigo aditado:

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, uma ou mais vezes, até ao limite de 20 vezes o capital social, e
os mesmos poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos, nos termos a fixar em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009300793

FRICASA — PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 6373/960612; identificação de pessoa colectiva n.º 503665312;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 58/20041230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009300610

IBÉRIA TOURS — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6289/960426; identificação de pessoa colectiva n.º 503635596;
inscrição n.º 12, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 32-33-34/20041229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e remodelação integral do contrato.
Reforço: 300 000 euros, em dinheiro, subscrito por uma nova ac-

cionista.
Firma: Mundo VIP — Operadores Turísticos, S. A.
Cessação de funções dos administradores Francisco Maria Malheiro

Calheiros e Menezes, Francisco Maria Godinho de Sá Nogueira, Má-
rio César Siles Machado, Hélder Manuel Marques Alves, Pedro Cunha
Rosa Costa Ferreira, José Luís Branco Correia da Conceição e José
Paulo Almeida de Carvalho, por terem renunciado em 2 de Novem-
bro de 2004.
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Nomeação do conselho de administração para o biénio de 2004-
-2005, por deliberação de 26 de Novembro de 2004.

Presidente: Francisco Maria Malheiro Calheiros e Menezes, Rua de
Gomes Freire, 1, 5.º, direito, Lisboa;

Vogais: Pedro Cunha Rosa Costa Ferreira, Rua do Recife, 3, 3.º,
direito, Oeiras; Francisco Maria Godinho de Sá Nogueira.

Passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que integra a escritura lavrada a fl. 76 do
livro de notas n.º 716-L, do 5.º Cartório Notarial de Lisboa.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Mundo VIP — Operadores
Turísticos, S. A., tem a sua sede na Avenida de D. João II, lote 1.16.1,
5.º, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa, e durará
por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na planificação, organização e
realização de viagens turísticas e prestação de serviços turísticos para
venda às agências de viagens nacionais e estrangeiras.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, e nos demais bens que compõem o activo social, é de
350 000 euros, representado por 70 000 acções com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

2 — Em caso de aumento do capital, os accionistas terão prefe-
rência na subscrição das novas acções na proporção das que possuí-
rem no momento em que for votado o aumento.

3 — Mediante deliberação tomada por unanimidade dos votos cor-
respondentes ao capital social, a sociedade poderá exigir aos accio-
nistas, na proporção das suas participações, a efectivação de presta-
ções acessórias de montante máximo global correspondente ao dobro
do valor do capital social; as referidas prestações serão gratuitas.

ARTIGO 4.º

1 — As acções são nominativas.
2 — Poderão ser emitidos títulos representativos de 1, 10, 100,

500, 1000 e 5000 acções.
3 — Os títulos, definitivos ou provisórios, terão as assinaturas de

dois administradores.
ARTIGO 5.º

1 — Por deliberação tomada por unanimidade dos votos corres-
pondentes ao capital social, a sociedade poderá adquirir acções pró-
prias dentro dos limites legalmente previstos.

2 — As acções próprias não têm, enquanto se mantiverem na ti-
tularidade da sociedade, quaisquer direitos sociais, incluindo o de par-
ticipação nos aumentos de capital, e não serão consideradas para efei-
tos de votação ou convocação de assembleia geral, apurando-se sempre
as maiorias em função dos votos correspondentes ao capital, excluí-
das essas acções.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode emitir obrigações nos termos em que a lei o
permitir e nas condições fixadas na assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — A transmissão de acções, entre vivos, depende sempre do
consentimento da sociedade.

2 — A concessão ou recusa do consentimento compete à assem-
bleia geral, a qual deverá deliberar tal matéria no prazo máximo de
60 dias após o pedido respectivo, devendo a deliberação ser comuni-
cada por escrito ao accionista alienante.

3 — Na hipótese de a sociedade não se pronunciar dentro do prazo
referido no número anterior, considerar-se-á que a transmissão é
livre.

4 — Se a sociedade recusar o consentimento fica obrigada a fazer
adquirir as acções por terceiro nas condições de preço e pagamento
do negócio para que foi solicitado o consentimento.

5 — Da comunicação referida no n.º 2 deste artigo deverá constar
a proposta de compra, por parte da sociedade ou de terceiro, nos
mesmos termos e condições de preço e pagamento do negócio da
proposta de venda objecto de apreciação em assembleia geral.

6 — Tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando a
sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição
far-se-á pelo valor real, determinado nos termos previstos no ar-
tigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

7 — Em qualquer transmissão entre vivos de acções, os accionistas
gozarão de direito de preferência, observando-se para o efeito, o dis-
posto nos números seguintes.

8 — O accionista alienante comunicará previamente ao conselho
de administração o número de acções que pretende alienar, a identi-
dade do proposto adquirente ou adquirentes e, sendo a transmissão a
título oneroso, o preço da transacção projectada.

9 — O conselho de administração informará, nos 15 dias subse-
quentes à comunicação prevista no número anterior, todos os demais
accionistas do projecto de alienação de acções.

10 — Nos 15 dias imediatos à recepção da comunicação do conse-
lho de administração os accionistas informarão do seu propósito de
exercício de direito de preferência; sendo vários os accionistas inte-
ressados, as acções serão repartidas na proporção do número de ac-
ções que cada um possuir.

11 — Recebida a comunicação dos accionistas, o conselho de ad-
ministração informará os preferentes do número de acções que a cada
um coube, devendo os accionistas entregar na sociedade cheque à ordem
do alienante para pagamento do preço das acções, no prazo de 10 dias
após a recepção daquela comunicação.

12 — Se a sociedade não se pronunciar sobre o direito de preferên-
cia no prazo de 60 dias após a comunicação do accionista alienante,
a transmissão de acções fica sendo livre.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 — A assembleia geral é constituída pela universalidade dos accio-
nistas.

2 — As assembleias gerais serão compostas pelos accionistas que,
10 dias antes da data fixada para a reunião, tiverem qualquer acção ou
acções averbadas em seu nome, ou depositadas numa instituição de
crédito ou na sede social.

3 — A cada acção corresponde um voto.
4 — Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias

gerais nos termos previstos no artigo 380.º do Código das Sociedades
Comerciais.

5 — As acções dadas em penhor, arrestadas, penhoradas ou por
qualquer forma sujeitas a depósito ou administração judicial não con-
ferem ao respectivo mandatário, credor, depositário ou administra-
dor o direito de tomar parte nas assembleias gerais.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário, eleitos por dois anos, sendo permitida a
reeleição por uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral anual realizar-se-á nos três meses subse-
quentes ao termo de cada ano civil.

2 — As assembleias gerais de accionistas serão convocadas sempre
que a lei o determine, ou a administração o solicite, e ainda quando o
requererem um ou mais accionistas que possuam acções correspon-
dentes, pelo menos, a 10 % do capital social.

3 — As assembleias gerais serão convocadas através de cartas re-
gistadas expedidas com a antecedência mínima de 21 dias.

4 — Independentemente deste modo de convocação ou de qual-
quer outro formalismo as deliberações das assembleias gerais serão
válidas desde que nelas intervenham accionistas representando a to-
talidade do capital social e as respectivas deliberações sejam tomadas
por unanimidade.
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ARTIGO 11.º

1 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos votos
dos accionistas presentes e representados, salvo nos casos em que a
lei ou o presente contrato exijam outra maior.

2 — A assembleia geral deliberará com o número de accionistas e
nos termos previstos no artigo 383.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 12.º

1 — A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por três administradores eleitos em assem-
bleia geral pelo período de dois anos, reelegíveis por uma ou mais
vezes, competindo à assembleia geral a designação do presidente.

2 — Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 396.º do Código
das Sociedades Comerciais, não será exigida caução aos administrado-
res.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica validamente obrigada:
a) Pelas assinaturas conjuntas de quaisquer dois administradores;
b) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador e de um pro-

curador;
c) Pela assinatura de procuradores nos termos dos respectivos ins-

trumentos de representação voluntária;
d) Pela assinatura de qualquer administrador nos actos de mero

expediente, entendendo-se como tais os que não determinem para a
sociedade qualquer responsabilidade obrigacional.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 14.º

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 413.º do Código das So-
ciedades Comerciais, a fiscalização incumbe a um fiscal único efecti-
vo e a um fiscal suplente, eleitos por um período de dois anos, po-
dendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI

Comissão de vencimentos

ARTIGO 15.º

É constituída uma comissão de vencimentos composta por três
elementos eleitos pela assembleia geral pelo período de dois anos e
reelegíveis por uma ou mais vezes, à qual compete a fixação do pa-
gamento de honorários, remunerações ou outros benefícios aos admi-
nistradores.

CAPÍTULO VII

Exercício social e aplicação de resultados

ARTIGO 16.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 17.º

Os lucros líquidos apurados no balanço anual da sociedade terão a
aplicação que a assembleia geral determinar depois de se proceder à
constituição ou reforço da reserva legal.

CAPÍTULO VIII

Dissolução

ARTIGO 18.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos
pela lei.

2 — A liquidação efectuar-se-á extrajudicialmente e serão liquida-
tários os administradores que estiverem em exercício quando a disso-
lução for deliberada, os quais terão, além dos poderes gerais mencio-
nados nos diferentes números do artigo 152.º do Código das Sociedades
Comerciais, todos os demais que lhes sejam especialmente atribuídos.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007501503

INSTITUTO EMPRESARIAL
DE CONTABILIDADE E ECONOMIA, L.DA

(em liquidação)
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 6006/951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503550574;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 40/20041230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523400

LUA D’ÁGUA — ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5358/950220; identificação de pessoa colectiva n.º 503362875;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/20050107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato.
Artigo aditado: 9.º
Teor do artigo aditado:

ARTIGO 9.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares aos sócios, até 100 vezes o montante do capital
social.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009301439

IMOBILIÁRIA DA RUA STROMP, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 5215/950504; identificação de pessoa colectiva n.º 503411485;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 11/20040310.

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

te, e do secretário efectivo e do suplente, para o quadriénio de 2003-
-2006, por deliberação de 22 de Dezembro de 2003.

Administradora única: Maria da Conceição Sousa Alves, Rua de
Domingos Jardo, 12, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Fiscal único: Mariquito, Correia & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas; suplente, Mário Manuel Damas Covão Baptista,
revisor oficial de contas, Rua do Professor Damião Peres, 8, Lisboa.

Secretário: João Gustavo Ferreira da Silva de Mendes Matias, Rua
de António Livramento, 27, Lisboa; suplente, Júlio Lourenço Alves,
Rua de São Bento Menni, 2, 3.º, B, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005430889

FORMA, DESIGN — CONSULTORIA DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4702/940413; identificação de pessoa colectiva n.º 503175030;
inscrição n.º 10-04; número e data da apresentação: 39/20041229.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002, e foi ainda re-
gistado o seguinte:

Deslocação de sede para a Rua das Pedreiras, 16, 4.º, freguesia de
Santa Maria de Belém, Lisboa.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523396

F. ABECASSIS — ARTIGOS DE DECORAÇÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 4545/940209; identificação de pessoa colectiva n.º 503138274;
inscrição n.º 15; números e data da apresentação: 43-44/20041230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redução de capital e alteração do contrato quanto ao ar-

tigo 5.º
Reforço: 832 770 euros, realizado quanto a 322 767,57 euros, por

reservas, e quanto a 510 002,43 euros, em dinheiro, subscrito pela
accionista única.

Capital após o aumento: 882 770 euros.
Montante da redução: 832 770 euros, para cobertura de prejuízos.
Capital após a redução: 50 000 euros, representado por 10 000 ac-

ções com o valor nominal de 5 euros cada.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

O capital da sociedade, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, dividido em 10 000 acções com o valor nominal de
5 euros cada.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009333705

INCAFÉ — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4194/930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503055689;
inscrições n.os 18-19; números e data das apresentações: 38-39/
20041230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do secretário e do suplente para o biénio de 2003-2004,

por deliberação de 23 de Dezembro de 2004.
Efectivo: José Nuno Leite Brito da Silva, Estrada da Luz, 90, 2.º,

G, Lisboa.
Suplente: Catarina Moreira Sousa Rodrigues Esteves, Avenida de

Miguel Bombarda, 36, 6.º, Lisboa.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523370

ICN PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 829/20001228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505288443; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 19-20/20041118.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes do grupo A, José Luís Fumanal

Sopena e Manuel Viñals Manent, por terem sido destituídos em 31 de
Março de 2003 e 2 de Julho de 2004, respectivamente.

Nomeação de um gerente do grupo A, por deliberação de 31 de
Março de 2003.

Angela Jordana Gomez, Travesera de Gracia, 50, 3.º, 1.º, Barcelo-
na, Espanha.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523221

JOSÉ DE MELLO SAÚDE — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3923/921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502884665;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 9/20041230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redução de capital e alteração do contrato quanto ao ar-

tigo 3.º
Reforço: 25 200 000 euros, por prestações suplementares, subscrito

por accionistas.
Capital após o reforço: 60 200 000 euros.
Montante da redução: 37 324 000 euros, para cobertura de pre-

juízos.
Capital: 22 876 000 euros, representado por 4 575 200 acções do

valor nominal de 5 euros cada.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

Capital social

1 — O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 22 876 000 euros e está representado por 4 575 200 acções
nominativas, com o valor nominal de 5 euros cada.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006530186

JOSÉ DE MELLO SAÚDE — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3923/921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502884665;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 25/20041220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deliberação de redução de capital, posterior a aumento para

60 200 000 euros.
Montante da redução: 37 324 000 euros, para cobertura de pre-

juízos.
Data da deliberação: 15 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006540386

JOSÉ CARLOS PAIS DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3792/930310; identificação de pessoa colectiva n.º 503039365;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 11-12/20050103.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Carlos da Silva Pais de Sousa,

por ter renunciado em 30 de Novembro de 2004.
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Novembro de 2004.
Maria Helena Martins Chagas Pais de Sousa, Avenida do Almiran-

te Gago Coutinho, 59, 6.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009300742
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G-14 — ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3682/930128; identificação de pessoa colectiva n.º 502922370;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 10/20041229.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 5.º
Teor do artigo alterado:

5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por um único gerente,
ficando desde já nomeado para o cargo o outorgante Vítor Manuel
dos Santos.

2 — A sociedade considera-se validamente obrigada pela assinatura
do gerente.

3 — A sociedade poderá obrigar-se também pela assinatura con-
junta de dois procuradores, que serão mandatados pela gerência para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007521890

NAVIUS — CONSULTADORIA E PROJECTO NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3258/920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502812524;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 7/20041230.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523361

IMOLISBOA — PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 3128/920630; identificação de pessoa colectiva n.º 502398612;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 16/20050104;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 40/20050112.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de um vogal do conselho de administração até final

do quadriénio de 2004-2007, por deliberação de 17 de Dezembro de
2004.

Marcelo Couceiro Horcel, Madrid 28010, Calle Luchana, 23, 5.º
Cessação de funções do vogal do conselho de administração Simon

Thomas Blaxland, por ter renunciado em 14 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009300882

LIVING LISBON, RELAÇÕES PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 471/20040803; identificação de pessoa colectiva
n.º 506991717; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 7/20050112.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Eunice Eveling dos Reis Borges,

por ter renunciado em 15 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009323386

FIDALGO & FIDALGO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-

cula n.º 58 601/19831103; identificação de pessoa colectiva
n.º 501402845; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17; número e
data da apresentação: 14/20041223.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Rectificação do prazo de nomeação dos conselhos de administra-

ção e fiscal, por deliberação de 20 de Dezembro de 2002, para o qua-
driénio de 2003-2006.

Conselho de administração: presidente, Maria José Soares Frois
Fidalgo; vogais: Fernando José Frois Fidalgo e Maria Betânia Frois
Fidalgo.

Conselho fiscal: presidente, Lídia Fernanda Carmo da Nazaré
Meunier de Almeida e Silva Madeira de Abreu; vogais: Olinda Brunhilde
Schubert Rindfleich Raposo de Magalhães e Henrique de Sá Ferreira,
revisor oficial de contas; suplente, Carlos Pedro Machado de Sousa
Góis, revisor oficial de contas, Rua de São Domingos de Benfica, 33,
3.º, A, Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007490480

LISREI — SOCIEDADE DE EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 974/19810518; identificação de pessoa colectiva
n.º 501159860; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/20041223.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 18 de Outubro de
2004.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2005858218

FLOR DA PRATA — BAR PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 735/19810220; identificação de pessoa colectiva
n.º 501139370; número e data da inscrição: 34/20041202.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007617463

FLOR DA PRATA — BAR PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 735/19810220; identificação de pessoa colectiva
n.º 501139370; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33; número e
data da apresentação: 6/20041228.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Beatriz dos Santos Barra

Figueiredo, por ter renunciado em 1 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007490471

FCB — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 859/19700128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500773246; inscrição n.º 41; número e data da apresentação:
18/20041222.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FOOTE CONE & BELDING — Publi-
cidade, L.da, e tem a sua sede na Rua Braamcamp, Edifício Heron
Castilho, 40, 7.º, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006574248

NEVES, LOPES E MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 329/19771108; identificação de pessoa colectiva
n.º 500699160; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 29 e inscrição n.º 39; números e data das apre-
sentações: 17, Of. 17 e 39/20041227.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António Pereira Sanlez, por ter

renunciado em 30 de Maio de 2004.
Cessação de funções do gerente Pedro Alexandre Alves das Neves,

por ter renunciado em 30 de Maio de 2004.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 30 de Maio de 2004.
Luís Manuel Domingos Almeida Ferreira e Rui Alberto Lopes da

Silva Godinho Marques.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2004741503

JALCO — MÓVEIS E DECORAÇÕES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-

cula n.º 35 655/19650325; identificação de pessoa colectiva
n.º 500148163; inscrição n.º 25; número e data da apresentação:
9/20041228.

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

ração de 24 de Maio de 2004, para o triénio de 2004-2006.
Conselho de administração: presidente, Pedro João de Sousa Alcobia;

vogal, João Pedro Alcobia Luz; vogal, Manuel Vítor Leal Pereira Dias,
Avenida de João Crisóstomo, 68, 3.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: Martinez, Carvalheda & Plácido, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas; suplente, Luiz Fernando Congo Carvalheda,
revisor oficial de contas, Avenida de Miguel Torga, 4, 1.º, D, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2008458644

J. B. MONIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 585/19610830; identificação de pessoa colectiva
n.º 500143536; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
13/20041228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º
Gerentes designados: Tiago Antunes Arez Torres e Gonçalo Antu-

nes Arez Torres.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

2 — Ficam desde já nomeados para a gerência todos os sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a simples assinatura de qualquer dos
gerentes Jorge Augusto Arez Torres e Natércia Maria da Silva An-

tunes Arez Torres, ou com a assinatura conjunta de dois outros ge-
rentes.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006367366

FRANCISCO LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 29 171/19600811; identificação de pessoa colectiva
n.º 500906491; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 20; números e data das apresentações: 5-8/20041227.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António Manuel de Oliveira Mar-

tins, por ter renunciado em 3 de Novembro de 2004.

Alteração do contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º
Gerentes designados: Fernando Monteiro da Silva e Cláudia Sofia

Duarte de Carvalho.
Teor dos artigos alterados:

2.º

O capital social é de 5486 euros e 78 cêntimos, integralmente reali-
zado, correspondente à soma de duas quotas iguais no valor de 2743 eu-
ros e 39 cêntimos, pertencentes uma ao sócio Fernando Monteiro da
Silva e outra à sócia Cláudia Sofia Duarte de Carvalho.

3.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Fernando
Monteiro da Silva e Cláudia Sofia Duarte de Carvalho, que desde já
ficam nomeados gerentes, bastando a intervenção de um gerente para
obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2008458490

LISBONKEY — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 845/20021119; identificação de pessoa colectiva
n.º 506182347; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 7/20041228.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Nabil Edmond Aouad, por ter re-

nunciado em 11 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007591480

LOPEFIR — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 482/20020704; identificação de pessoa colectiva
n.º 506146294; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 22-23/20041222.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Peter Evason Hudson, por renún-

cia, aceite em 15 de Outubro de 2004.
Nomeação de gerente, por deliberação de 15 de Outubro de 2004.
Gerard Martin Totten, 8 Turner Place, Londres SW11 1EB, Reino

Unido.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007521806
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LISBOA — 3.A SECÇÃO

SÓ PRODUÇÕES — PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 046/011122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505199890; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
80/011122.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social Só Produções — Produ-
ção de Espectáculos, Sociedade Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na
Praça de Aniceto do Rosário, 6, 1.ª subcave direita, freguesia da Pe-
nha de França, concelho de Lisboa, podendo ser transferida, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, nos termos da lei
por decisão da gerência.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2002. — O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000019932

OCULISTA E CONTACTOLOGISTAS EUROPEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 191; identificação de pessoa colectiva n.º 501605789; data
da apresentação: 990823.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

14 de Janeiro de 2002. — A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000015825

SINTRAPARQUE — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2784; identificação de pessoa colectiva n.º 502512024; data da
apresentação: 990929.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

14 de Janeiro de 2002. — A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000015265

UNIVERSIDADE CATÓLICA EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8385/980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504144812;
inscrição n.º 6; números e data da apresentação: 25-27/050222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para euros e foi alterado parcialmente o
contrato quanto ao aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Universidade Católica Editora, L.da, e
tem a sua sede na Palma de Cima, freguesia de São Domingos de
Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital é de 59 855 euros e 74 cêntimos, e corresponde a uma
quota de igual valor, pertencente à Universidade Católica Portuguesa.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam a cargo das não sócias Maria da

Glória Ferreira Pinto Dias Garcia, natural da freguesia da Sé Nova,
concelho de Coimbra, com domicílio profissional na Palma de Cima,
em Lisboa, e Anabela Pereira de Matos Antunes, solteira, maior,
natural da freguesia de São Julião da Figueira da Foz, concelho da
Figueira da Foz, com domicílio profissional na Palma de Cima, em
Lisboa.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 — Apresentação n.º 28/
050222.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessação das
funções da gerência de Maria da Glória Dias Garcia, por renúncia, em
1 de Outubro de 2004.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 — Of. — Apresentação
n.º 28/050222.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessação das
funções da gerência de Maria da Glória Ferreira Pinto Dias Garcia,
por renúncia, em 1 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009440030

TYCO — ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 819/001024; identificação de pessoa colectiva
n.º 505134721; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 24/050114.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a cessação das funções da gerência de Elizabeth Jane Gawith,
por renúncia, em 30 de Novembro de 2004.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6 — Apresentação n.º 32/
050117.

Com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Sérgio Augusto Sá de Almeida e
de Charles Sheldon Alpert, por renúncia, em 18 de Junho de 2004 e
30 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004756012

SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO
QUINTA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 283/780607; identificação de pessoa colectiva
n.º 500262853; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data
da apresentação: 35/050127.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Ilídio Gilberto Teles Mendes, por
renúncia, em 25 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2009440048

SOTUX TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 854/041126; identificação de pessoa colectiva
n.º 507162064; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/041126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sotux Trading, L.da, e vai ter a sua sede
na Rua do Professor Mário Chicó, 1, 1.º, B, freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio geral, compra e venda por
grosso, importação e exportação; trading.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 75 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
do valor nominal de 50 000 euros, pertencente ao sócio João Pedro
Mamade Ali Jadauji, e outra do valor nominal de 25 000 euros, per-
tencente ao sócio Francisco José Oliveira Rodrigues da Silva.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, total ou parcial, feita a estranhos, fica con-
dicionada à prévia autorização da sociedade, tendo esta a primeira
opção e de seguida os sócios.

ARTIGO 5.º

Os sócios não são obrigados a prestações suplementares, mas po-
dem fazer suprimentos à sociedade, nas condições a definir em as-
sembleia geral.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituir a quota de garantia ou caução de
qualquer obrigação.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios João Pedro
Mamade Ali Jadauji e Francisco José Oliveira Rodrigues da Silva, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de um gerente.

ARTIGO 8.º

Os gerentes não podem obrigar a sociedade em fianças, abonações,
letras de favor e outros actos semelhantes e estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.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 exclusão de um sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

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

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

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor nominal.

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.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009411684

RUAS & RUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 321; identificação de pessoa colectiva n.º 500236569; data
da apresentação: 991222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

15 de Janeiro de 2002. — A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000015211

LISBOA — 4.A SECÇÃO

CAFÉ FERNANDO PESSOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5222/960507; identificação de pessoa colectiva n.º 503643629;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 6/040624.

Certifico que foi registada a alteração do contrato para sociedade
unipessoal da sociedade em epígrafe, cujos artigos passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Café Fernando Pessoa, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Praça da Cidade do Luso, lote 196, loja
direita, na freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

2 — Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de snack-bar e café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde a uma quota de igual valor pertencente à sócia única Susana
Cristina Pereira de Barros Formigo.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pela sócia Susana Cris-
tina Pereira de Barros Formigo, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado.

2 — A sociedade vincula-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura da sua gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livremente permitida, sendo
que, para tal a sociedade deverá ser transformada em sociedade co-
mercial por quotas em regime plural.

ARTIGO 6.º

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em re-
gime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ções em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bicho
Martins. 2006549600
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LOURINHÃ

DESPORAMI, GESTÃO DE INSTALAÇÕES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 935;
identificação de pessoa colectiva n.º 504278924; data da entrada:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 9 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000336000

JOANINHA DO ROSSIO — PERFUMARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1456;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507215800; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20050225.

Certifico que José António Ferreira Rocha, divorciado, residente
na Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 6, 1.º, direito, fregue-
sia e concelho da Lourinhã, constituiu a sociedade com a denomina-
ção em epígrafe, cujo contrato se rege nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Joaninha do Rossio — Perfuma-
ria, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá
Carneiro, lote 6, 1.º, direito, freguesia e concelho da Lourinhã.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de produtos de perfumaria, cosmética, acessó-
rios de moda e produtos de beleza.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

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

Disposição transitória

Fica desde já nomeado gerente o sócio.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2007663074

KFOGO — SISTEMAS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1451;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507215010; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20050202.

Certifico que Valter Gonçalves Fernandes, solteiro, maior, residen-
te na Rua de José da Silva Júnior, 8, Nadrupe, freguesia e concelho da
Lourinhã, constituiu a sociedade com a denominação em epígrafe, cujo
contrato se rege nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KFOGO — Sistemas de Protecção e
Segurança, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Garcia
de Matos, 6, freguesia de Miragaia, concelho da Lourinhã.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a actividade de importação,
exportação, comercialização de equipamentos e sistemas de seguran-
ça, assistência técnica e prestação de serviços.

2 — A sociedade poderá associar-se com outras sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, e ainda em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, representado por uma única
quota, do mesmo valor nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado pelo
único sócio, podendo a remuneração consistir numa participação nos
lucros da sociedade, pertence a um ou mais gerentes.

2 — É desde já designado gerente o sócio Valter Gonçalves Fer-
nandes.

3 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
seus herdeiros, que nomearão, entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2007662698

LOURIREGA — EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 500;
identificação de pessoa colectiva n.º 502444410; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 10/15022005.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi aumentado
o capital para 100 000 euros e alterado parcialmente o contrato quan-
to ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração, é de 100 000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma no valor nominal de 55 000 eu-
ros, do sócio António Amâncio de Matos; uma no valor nominal de
20 000 euros, como bem próprio, da sócia Ana Cristina Vicente de
Matos, e outra no valor nominal de 25 000 euros, da sócia Ana Cris-
tina Vicente de Matos.

O texto actualizado do contrato na sua redacção actualizada ficou
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2007662990

RAIMUNDO FONSECA & FILHOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 998;
identificação de pessoa colectiva n.º 504487760; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 5/15022005.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º, 5.º e 6.º, e aditado o
artigo 11.º, que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

Mantém o corpo, aditando-lhe o:
§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser

deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como podem ser criadas ou extintas delegações, sucursais ou outra
forma de representação social, no território nacional.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração, é de 20 000 euros e corres-
ponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de 6666 euros e
67 cêntimos, pertencente ao sócio Dinis Jorge Carvalho da Fonseca;
uma no valor nominal de 6666 euros e 66 cêntimos, pertencente ao
sócio Orlando Jorge de Carvalho Fonseca, e uma no valor nominal de
6666 euros e 67 cêntimos, pertencente ao sócio José Henrique de
Carvalho Fonseca.

ARTIGO 6.º

Mantém o corpo, aditando-lhe o:
§ único. A sociedade poderá nomear ou destituir gerentes de entre

sócios ou não sócios, em assembleia geral, sempre que considere ne-
cessário.

ARTIGO 11.º

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

O texto actualizado do contrato na sua redacção actualizada ficou
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2007662981

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE VALE MEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 54;
identificação de pessoa colectiva n.º 500253714; data da entrada:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 10 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000468292

MATO E TERRAS, TERRAPLANAGENS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 692;
identificação de pessoa colectiva n.º 503286567; data da entrada:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 14 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000468276

CONSTRUÇÕES MATIAS & FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 916;
identificação de pessoa colectiva n.º 504199196; data da entrada:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 9 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000468284

ESTUDO ACOMPANHADO DA LOURINHÃ — E. A. L., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1298;
identificação de pessoa colectiva n.º 506340090; data da entrada:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 2 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000335870

CONSTRUÇÕES MÁRIO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 982;
identificação de pessoa colectiva n.º 504449516; data da entrada:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 7 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2005299480

NELMODA — PRONTO A VESTIR, EXECUÇÃO E VENDA
DE ARTIGOS DE MALHA E BIJUTERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 504;
identificação de pessoa colectiva n.º 502453206; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20050221.

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

Facto: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

1 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2007663015

RÁDIO CLUBE DA LOURINHÃ, C. R. L.
Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 13;

identificação de pessoa colectiva n.º 501893474; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 1/20050222.

Certifico que, em relação à entidade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: nomeação dos corpos sociais.
Direcção: presidente, Nuno Miguel da Cunha Murgeira dos Reis,

casado; vice-presidente, Nuno Miguel Cardoso Lopes Almeida, casa-
do; tesoureiro, Gonçalo Gregório Leitão, solteiro, maior; secretários:
Hernâni Luís Henriques Santos, casado, e Luís Miguel Bastos Silva,
solteiro, maior; suplentes: Jorge Manuel Silva Leandro, solteiro, mai-
or, e Ana Mafalda de Jesus Ramos Fonseca, casada.

Conselho fiscal: presidente, José António da Costa Tomé, casado;
vice-presidente, Francisco José Furtado Fernandes, casado; relator, Luís
Manuel Francisco, casado; suplente, Paulo Alexandre Antunes dos
Santos, casado.

Prazo: biénio de 2004-2005.
Data: 21 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2007663040
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R. F. P. CIMENTOS — TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 709;
identificação de pessoa colectiva n.º 503381616; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 5/23022005.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi aumentado
o capital para 50 000 euros e alterado parcialmente o contrato quan-
to ao artigo 5.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes, é de 50 000 euros e corresponde à soma de
três quotas: uma no valor nominal de 2500 euros, do sócio João Pau-
lo Fernandes Alfaiate, como seu bem próprio; outra no valor nomi-
nal de 22 500 euros, pertencente ao mesmo sócio, e uma no valor
nominal de 25 000 euros, pertencente à sócia Ana Paula Ferreira
Fragata.

O texto actualizado do contrato na sua redacção actualizada ficou
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2007663023

COZINHA DIVINA — PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO
E PRODUÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1455;
identificação de pessoa colectiva n.º 505293943; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/23022005.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou a sua sede e, em con-
sequência, foi alterado o contrato quanto ao artigo 1.º, n.º 2, e adita-
mento do n.º 3, e artigo 4.º, n.os 1 e 4, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Futuro, 14, no Seixal,
freguesia do Seixal, concelho da Lourinhã.

3 — A sociedade pode deslocar a sua sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, mediante simples
deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
4 — A gerência fica a cargo do sócio Eduardo Andrés Lopez, já

nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2007663066

TALHO LUÍS MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 410;
identificação de pessoa colectiva n.º 502169370; data da entrada:
30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 14 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000469701

ODIVELAS

TRANSPORTES SANTOS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 081;
identificação de pessoa colectiva n.º 503706477.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. — A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000015913

PORTO
MAIA

FITEMBAL — MATERIAIS, MÁQUINAS E SISTEMAS
DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 42 296/
860617; identificação de pessoa colectiva n.º 501681019; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/050221.

Certifico que foi depositada acta donde consta a designação do
gerente Victor Carlos Lobo dos Reis Canedo, residente na Rua do Padre
Luís Cabral, 803, 1.º, direito, Porto, em 2 de Janeiro de 2004.

23 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008492583

DOCE RUMO — CAFETARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 864/
20010503; identificação de pessoa colectiva n.º 502910240; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 3/050221.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 37 000 euros, tendo
sido eliminados os artigos 7.º a 9.º e alterados os artigos 3.º e 6.º, que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
37 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
18 500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, An-
tónio de Jesus Pinto e Maria Dulce Coelho Pereira.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, desde que assim o deliberem por unanimidade em assembleia
geral onde esteja representada a totalidade do capital social, até ao
montante de 10 vezes mais do valor do capital social.

Está conforme o original.

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

23 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008492591

RUI MANGERICÃO — DESPACHANTE OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4576/
940607; identificação de pessoa colectiva n.º 501179860; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 5/050221.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo o extracto do teor seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 21 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008492605

BEMFIRME — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 030/
991019; identificação de pessoa colectiva n.º 504704230.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2008508439
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PIUBELE — CONFECÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 35 656/
811103; identificação de pessoa colectiva n.º 501215697.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2008508463

HIDRAUSERV — SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
HIDRÁULICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8775/
970917; identificação de pessoa colectiva n.º 503967599.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2004500670

IMOALFA — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2073/
920407; identificação de pessoa colectiva n.º 502738014.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2008508480

JALFEVILA — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6737/
960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503603163.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Isménia
Soares Leite. 2008508447

DIORT — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 904/
990126; identificação de pessoa colectiva n.º 504535790.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2002255547

SOLAR DO GALO — CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 318/
990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504315048.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2008490289

CLÍNICA VETERINÁRIA DO DR. CARLOS PAULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 471/
20000126.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2008490270

MANUEL JORGE & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 222/
20010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505740303.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2008501841

CÉSAR COSTA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 731/
881102; identificação de pessoa colectiva n.º 502044233.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2008501701

TRANSPORTES LIDADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2135/
920427; identificação de pessoa colectiva n.º 502764759.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2008490343

RUBRAS-AUTO — SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 35 978/
800119; identificação de pessoa colectiva n.º 501273689.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2008490360

ODLO PORTUGAL — TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2394/
920730; identificação de pessoa colectiva n.º 502810505.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2008490335
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ESCRIMPOS — CONTABILIDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 700/
20010129; identificação de pessoa colectiva n.º 505307596.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2008490351

JEROMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 766/
880203; identificação de pessoa colectiva n.º 501928740.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2008490319

MANUEL DE ALMEIDA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4959/
940922; identificação de pessoa colectiva n.º 503271772.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2008490300

ARMANDO BAJOUCA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 754/
910419; identificação de pessoa colectiva n.º 502533366.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2008490327

ALTERPOOL — PISCINAS, EQUIPAMENTOS
E ACESSÓRIOS DE JARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 772/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504486950.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005611077

METROMOLDE — TECNOLOGIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5730/
950421; identificação de pessoa colectiva n.º 503415588.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005257818

CACIFO — COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DESPORTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7634/
961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503751804.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2008490297

MÁRMORES AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1312/
911009; identificação de pessoa colectiva n.º 502627328.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005396478

ROBONOR — ELECTRÓNICA DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2015/
920324; identificação de pessoa colectiva n.º 502728809.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008493059

REORDENAR — ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9237/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504195875.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008493067

GALVÃO & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 934/
20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505436434.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008493075

MENDES & BRAGA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 922/
20020806; identificação de pessoa colectiva n.º 506190331.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008493083
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IMOGEMUNDE — IMOBILIÁRIA DE GEMUNDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6989/
960410; identificação de pessoa colectiva n.º 503627755; inscri-
ção PC 1181; data da apresentação: 040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008501868

ALVES & GUANILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 452/
20030516; identificação de pessoa colectiva n.º 506562697; ins-
crição PC 1179; data da apresentação: 040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008496376

NÚMEROS E LETRAS — SALAS DE ESTUDO
E ATL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 778/
20031127; identificação de pessoa colectiva n.º 506658996; ins-
crição PC 1156; data da apresentação: 040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008743772

NOVAROCHA — SISTEMAS DE REGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 884/
900625; identificação de pessoa colectiva n.º 502370688; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 1/050218.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 300 000 euros, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
300 000 euros e está dividido em duas quotas iguais no valor nominal
de 150 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, José
Adriano Peixoto Alves e José Domingos da Silva Alves.

Está conforme.

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

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008491978

RUDOLF PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25 171/
800428; identificação de pessoa colectiva n.º 500957177.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008509885

MANUEL ALEXANDRE TEIXEIRA & MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 091/
840927; identificação de pessoa colectiva n.º 501640681.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008743977

TÊXTEIS ALMEIDA COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 801/
880414; identificação de pessoa colectiva n.º 501964843.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2003799583

MANUEL FERREIRA DE ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 22 441/
780105; identificação de pessoa colectiva n.º 500716145.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008775178

CARPINTARIA PEDRAS RUBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6793/
960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503598356.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008493016

SOCABIMIL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5415/
950207; identificação de pessoa colectiva n.º 502677872.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2004460741

SANZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 845/
990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504645609.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000020259
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CONSTRUÇÕES ALSIMIR UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 655/
20020315; identificação de pessoa colectiva n.º 505962136; ins-
crição PC 1166; data da apresentação: 040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008496368

JOAQUIM A. M. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 069/
20010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505601990; ins-
crição PC 1175; data da apresentação: 040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008501710

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VIA DIAGONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 691/
20020404; identificação de pessoa colectiva n.º 506000842; ins-
crição PC 1178; data da apresentação: 040629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008501850

VIDROPOL — ESTRATIFICADOS DE FIBRA DE VIDRO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 20 088/

730302; identificação de pessoa colectiva n.º 500298467; inscri-
ção PC 809; data da apresentação: 040624.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

28 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2004500476

NARCISO MACHADO & C.A, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 19 685/

720505; identificação de pessoa colectiva n.º 500200440.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008493032

SOLEMAI — ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7088/
960514; identificação de pessoa colectiva n.º 503653195.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008492966

EURO-ACESSOR — CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7223/
960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503675776.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008492974

TUM — TRANSPORTES URBANOS DA MAIA, E. M.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 28/

20030325; identificação de pessoa colectiva n.º 505822989.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2008492982

ARLINDO PEREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 728; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501926372.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008493482

ARTUR NEVES OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 745;
identificação de pessoa colectiva n.º 505308053.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008493474

FILPRES — AÇOS INOXIDÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 763.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2002336695

AFONSO COUTINHO RIBEIRO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 943;
identificação de pessoa colectiva n.º 505543478.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2003514805
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EUROCEÂNICA — TRÂNSITOS E NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 313/
20011018; identificação de pessoa colectiva n.º 502553820.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2002201285

DEOLINDO DIAS COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 956;
identificação de pessoa colectiva n.º 504489473.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008493466

GRAFWASH — MANUTENÇÃO E TRATAMENTO
DE SUPERFÍCIES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 676;
identificação de pessoa colectiva n.º 505254565.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008493440

JOSÉ & CÂNDIDA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 330;
identificação de pessoa colectiva n.º 505773635.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008493458

MARQUES BRANCO, AUDITORES E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 657;
identificação de pessoa colectiva n.º 505254557.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2008496511

NADASUJO — LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 982/
20020912; identificação de pessoa colectiva n.º 506302695.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao exercício do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 2008493229

PAÇOS DE FERREIRA

ANFILTEX — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1777/010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505665670;
data da apresentação: PC 07072004.

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

31 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, Maria da Conceição Fer-
reira Cerqueira. 2008712567

PINTO DE MOURA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 38/700124; identificação de pessoa colectiva n.º 500218447;
data da apresentação: PC 23072004.

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

31 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, Maria da Conceição Fer-
reira Cerqueira. 2008711900

MARITONIA-2 — EMBALAGEM DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1610/010223; identificação de pessoa colectiva n.º 505340895;
data da apresentação: PC 07072004.

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

31 de Janeiro de 2005. — A Ajudante, Maria da Conceição Fer-
reira Cerqueira. 2008713008

PORTEME — PORTAS E DERIVADOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula

n.º 111/7503121; identificação de pessoa colectiva n.º 500367418;
data da apresentação: 041001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008703258

PNEUS & AFINS — MANUTENÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1292/980908; identificação de pessoa colectiva n.º 504235419;
data da apresentação: 040929.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008702022

CONFECÇÕES CITÂNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1365/990518; identificação de pessoa colectiva n.º 502025255;
data da apresentação: 27102004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2002771537
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GRANITOS MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 815/930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502905522;
data da apresentação: 041027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2002771561

GRANITOS MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 815/930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502905522;
data da apresentação: 041027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008703800

GRANITOS MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 815/930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502905522;
data da apresentação: 041027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2002771553

GRANITOS MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 815/930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502905522;
data da apresentação: 041027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2002771545

JOPATRI — CORTE DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2084/030509; identificação de pessoa colectiva n.º 506577341;
data da apresentação: 10122004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008707890

RADELFE — CLÍNICA DE RADIOLOGIA
DE PAÇOS DE FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 325/821209; identificação de pessoa colectiva n.º 501373802;
data da apresentação: 29112004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008716597

ARTJAB — GALERIA E ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1303/981002; identificação de pessoa colectiva n.º 504261630;
data da apresentação: 041229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008698211

NAPVEN — REPRESENTAÇÕES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula

n.º 1809/011109; identificação de pessoa colectiva n.º 504915720;
data da apresentação: 041229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008698220

MÓVEIS OLIVEIRA & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2086/030513; identificação de pessoa colectiva n.º 506569063;
data da apresentação: 041230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2007783860

TRANSPORTES CENTRAIS DE EIRIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 14/671010; identificação de pessoa colectiva n.º 501067256;
data da apresentação: 050128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008698238

REGEDOR — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1235/980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504116126;
data da apresentação: 12102004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008707946

PNEUS & AFINS — MANUTENÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1292/980908; identificação de pessoa colectiva n.º 504235419;
data da apresentação: 040929.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2002745625
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ANTÓNIO MALHEIRO, IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1281/980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504224506;
data da apresentação: 29092004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2002770271

ANTÓNIO MALHEIRO, IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1281/980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504224506;
data da apresentação: 29092004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2002745617

M. MONTEIRO, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 480/880105; identificação de pessoa colectiva n.º 501914765;
data da apresentação: 040928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008713423

DIVERMÓVEL — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 773/920611; identificação de pessoa colectiva n.º 502784245;
data da apresentação: 040924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2005557447

FOTO LOPES & LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1373/990625; identificação de pessoa colectiva n.º 504549960;
data da apresentação: 040921.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2000565670

CLÍNICA SAÚDE NO TRABALHO
DO VALE DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1897/020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505574330;
data da apresentação: 040920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008712915

BAR-BAR-IDADE — IMOBILIÁRIO E SERVIÇOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula

n.º 1260/980617; identificação de pessoa colectiva n.º 503872075;
data da apresentação: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008711951

REGEDOR — CADEIRAS E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 193/780317; identificação de pessoa colectiva n.º 500642877;
data da apresentação: 12102004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008713210

PINTO & PINTO — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 698/910411; identificação de pessoa colectiva n.º 502537736;
data da apresentação: 041018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2003788816

PINTO & PINTO — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 698/910411; identificação de pessoa colectiva n.º 502537736;
data da apresentação: 041018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2005554987

P. F. V. — PAÇOS DE FERREIRA VIDRO, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula

n.º 2036/010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505348225;
data da apresentação: 041018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2008698203

INDUSTRIMAGEM — FOTOGRAFIA INDUSTRIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2113/030822; identificação de pessoa colectiva n.º 505531623;
data da apresentação: 041020.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2005554995
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METALOCITÂNIA — SERRALHARIA CIVIL
E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1757/011001; identificação de pessoa colectiva n.º 505701359;
data da apresentação: 27102004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2002770913

PENAFIEL

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LUÍS MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1833/
20010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505549638; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20050215.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe aumentou o capital para 25 000 euros, com o reforço de
20 000 euros, tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma de 13 000 euros, titulada em
nome do sócio Luís Ribeiro Moreira, e outra do valor nominal de
12 000 euros, titulada em nome da sócia Sónia Patrícia Alves de Oli-
veira Nunes.

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

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 2003984186

PORTO — 1.A SECÇÃO

ANTÓNIO M. RUA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-

cula n.º 12 509A/20021217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500024979; inscrição n.º 29; número e data da apresentação:
5/20040213; pasta n.º 12 509.

Certifico que, por escritura de 4 de Dezembro de 2003, no 3.º Car-
tório Notarial do Porto, foi reduzido o capital social e alterados os
artigos 5.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º e 23.º, cuja redacção
é do seguinte teor:

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
190 000 euros, dividido em 38 000 acções com o valor nominal de
5 euros cada uma.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 16.º

Modalidade da administração e fiscalização

A administração e a fiscalização da sociedade serão exercidas por
um administrador único e por um fiscal único.

SECÇÃO I

Administração

ARTIGO 17.º

Composição da administração

A administração será exercida por um administrador único, accio-
nista ou não, eleito pela assembleia geral por um período não superior
a quatro anos, contando-se como completo o ano em que a eleição
tenha lugar.

ARTIGO 18.º

Competência do administrador

Compete ao administrador único, sem prejuízo de outras atribui-
ções legais ou contratuais:

a) Gerir os negócios da sociedade e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, propor e contes-
tar acções, confessar, transitar ou desistir das mesmas e comprome-
ter-se em processos arbitrais, delegando poderes em mandatário com-
petente quando isso for exigido ou simplesmente facultado;

c) Elaborar o relatório e contas anuais;
d) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer bens, incluindo imó-

veis, acções, quinhões, quotas e obrigações;
e) Trespassar estabelecimentos da sociedade e tomar quaisquer ou-

tros através da mesma modalidade de negócio;
f) Propor à assembleia geral qualquer das operações referidas no

artigo 3º destes estatutos;
g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para

o desempenho de cargos sociais noutras empresas.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

1 — Os documentos que obrigam a sociedade, incluindo cheques,
letras, livranças e aceites bancários, serão válidos e eficazes quando
assinados pelo administrador único.

2 — O administrador único pode constituir um ou mais mandatá-
rios para praticarem, separada ou conjuntamente, certos actos ou certa
categoria de actos de entre os que lhe estiverem cometidos.

ARTIGO 20.º

Actos expressamente vedados ao administrador

Fica expressamente vedado ao administrador único obrigar a socie-
dade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 21.º

Caução de exercício da administração

Por sua deliberação a assembleia geral poderá dispensar o adminis-
trador de prestar caução para o exercício do cargo.

ARTIGO 22.º

Reforma do administrador

O administrador terá direito a uma pensão de reforma por velhice
ou invalidez, a suportar pela sociedade, nos termos de um regulamen-
to a aprovar pela assembleia geral.

ARTIGO 23.º

Remuneração da administração

O administrador terá a remuneração que a assembleia geral fixar.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

17 de Fevereiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2004059877

ESTÚDIO DA RIBEIRA, MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 070/20040512; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506359808; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 14/20041222; pasta n.º 13 070.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela acta n.º 3,
de 10 de Novembro de 2004, a sede social foi deslocada para o Largo
de São Domingos, 25, 3.º, Porto.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

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

3 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2007439956

PORTO — 2.A SECÇÃO

TRADING POST, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 887; identificação de pessoa colectiva n.º 503761460; nú-
mero e data da apresentação: PC/55-58/20050209; pasta n.º 16 428.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de exercício de 2000,
2001, 2002 e 2003, referentes à sociedade em epígrafe.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009289145

V2I — VALORIZAÇÃO E INOVAÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 56 579; identificação de pessoa colectiva n.º 505524490; nú-
mero e data da apresentação: PC/59/20050209; pasta n.º 24 169.

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

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009289153

PUBLIALPE — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 872; identificação de pessoa colectiva n.º 502171774; nú-
mero e data da apresentação: PC/54/20050209; pasta n.º 8090.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009289161

IMOAREIA — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 8682; identificação de pessoa colectiva n.º 503954586; número
e data da apresentação: PC/53/20050209; pasta n.º 26 124.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2009289170

WILDE COSMETICS PORTUGUESA — IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 823; identificação de pessoa colectiva n.º 504797840; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
050207; pasta n.º 20 944.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua da Saudade, 59, 2.º, sala 24,
Cedofeita, Porto.

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

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009288963

IBERBYTE — SOCIEDADE MULTIMÉDIA, AUDIOVISUAL
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 656; identificação de pessoa colectiva n.º 505772655; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 9/050126; pasta
n.º 26 553.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de alteração do contrato, cujos artigos são os
seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma IBERBYTE — Sociedade Multi-
média, Audiovisual e Publicidade, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Santa Catarina, 706, 5.º, sala 501, freguesia de Santo Ildefonso, con-
celho do Porto.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 euros e está
dividido em duas quotas, uma com o valor de 10 500 euros e outra
com o valor de 4500 euros, ambas pertencentes à sócia Fernanda
Maria Barros Pereira.

6.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Fernanda Maria
Barros Pereira, ou de quem vier a ser designado.

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

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

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297423

VALOR CONSTANTE — PROGRAMAS DE TREINO
E PESQUISA COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 850; identificação de pessoa colectiva n.º 507006534; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/050126; pasta
n.º 27 857.

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

Dissolução e encerramento da liquidação, em 22 de Dezembro de
2004.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297440

VESTIART — COMÉRCIO DE VESTIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 242; identificação de pessoa colectiva n.º 507173465; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/050126; pasta
n.º 28 299.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VESTIART — Comércio de Ves-
tuário, L.da, e tem a sua sede na Rua de Agostinho de Campos, 349,
freguesia de Bonfim, concelho do Porto.
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2 — A gerência pode, por simples deliberação, deslocar a sede social
para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou de concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou qualquer
outra forma de representação em qualquer ponto do território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e representações de artigos
e acessórios de vestuário e calçado, bem como importação e expor-
tação desses artigos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas do valor nominal de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma ao sócio José Domingos da Conceição Correia
e a outra à sócia Maria Odete Ribeiro Rodrigues Correia.

ARTIGO 4.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, sem prejuízo de normas legais imperativas, podendo
os mesmos, para o efeito, proceder às necessárias divisões.

2 — No caso de cessão onerosa de quotas, total ou parcial, a estra-
nhos, os sócios têm direito de preferência, dividindo-se a quota entre
os mesmos, na proporção das respectivas quotas que já lhes pertence-
rem, no caso de mais de um sócio pretender exercer esse direito de
preferência.

3 — No caso de nenhum sócio pretender exercer o direito de pre-
ferência, este pertence à sociedade.

4 — Tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando-se
simulação de preço, a preferência será exercida pelo valor da quota,
tal como resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 5.º

1 — É admitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo com o sócio;
b) Se um sócio for declarado insolvente;
c) Se uma sociedade proprietária de uma quota se dissolver ou for

declarada insolvente;
d) Se uma quota for arrolada, arrestada, penhorada, incluída em

massa da insolvência ou, por qualquer forma, sujeita a arrematação
judicial;

e) Se um sócio ceder a sua quota infringindo o disposto no artigo 4.º
do pacto social;

f) Se um sócio utilizar, para fins estranhos à sociedade e com pre-
juízo desta ou de algum sócio, as informações que houver obtido atra-
vés do exercício do direito de informação que lhe assiste.

2 — A sociedade poderá exercer o direito de amortização da quota
no prazo de 90 dias contados do conhecimento por algum gerente de
qualquer dos eventos referidos nas alíneas deste artigo.

3 — O montante que a sociedade tiver de pagar pela amortização
de qualquer quota será fixado pela assembleia geral, devendo essa fi-
xação realizar-se em conformidade com o balanço e as contas apro-
vados e respeitantes ao exercício anterior, bem como com um balan-
ço e contas especiais relativos ao período decorrido do exercício em
curso, elaborado para o efeito.

4 — O pagamento ao insolvente, ou, nos casos das alíneas a), c),
d), e) e f) do n.º 1 deste artigo, ao titular das quotas em causa, será
efectuado em duas prestações semestrais e iguais, no prazo máximo
de um ano.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência social, remunerada ou não, será exercida por uma
ou mais pessoas, sócias ou não sócias, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 — Ficam desde já designados gerentes José Domingos da Concei-
ção Correia e Maria Odete Ribeiro Rodrigues Correia.

3 — A fixação de remunerações dos gerentes compete à assem-
bleia geral, podendo as mesmas ser constituídas por uma parte fixa e
outra variável.

4 — A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura simples de um procurador ou pelas assinaturas

conjuntas de dois ou mais procuradores da sociedade, agindo dentro
dos limites das respectivas procurações.

5 — É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos estra-
nhos ao seu objecto social, designadamente em letras de favor, fian-
ças e abonações e quaisquer actos semelhantes, excepto se expressa-
mente autorizados por deliberação da assembleia geral.

6 — Os gerentes nomeados ficam, desde já, autorizados a exercer,
por conta própria ou alheia, actividade concorrente com a da socie-
dade.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital aos só-
cios, até ao limite global de 250 000 euros, desde que a chamada seja
deliberada por unanimidade dos votos representativos de todo o capi-
tal social.

ARTIGO 8.º

Os sócios ficam autorizados a exercer actividade concorrente com
a da sociedade.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

A sociedade dissolve-se nos casos, termos e condições previstos na
lei.

§ 1.º Deliberada a dissolução, a assembleia geral elegerá um ou mais
liquidatários, fixando as suas remunerações e bem assim o prazo para
a liquidação;

§ 2.º A liquidação realizar-se-á extrajudicialmente, competindo ao
ou aos liquidatários as atribuições e os poderes consignados nas nor-
mas legais aplicáveis.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297415

MANUEL PINTO TAVARES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 384; identificação de pessoa colectiva n.º 502941367; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 10/050131; pasta
n.º 10 900.

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

Dissolução e encerramento da liquidação, em 27 de Dezembro de
2004.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009288882

SIKA PORTUGAL — PRODUTOS CONSTRUÇÃO
E INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 200; identificação de pessoa colectiva n.º 500251479;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 14/050131; pasta
n.º 1297.

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

Redução de capital e alteração do contrato.
Quantia a que ficou reduzido: 1 500 000 euros.
Data da deliberação: 20 de Outubro de 2003.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 500 000 euros, dividido em 300 000 acções, com o va-

lor nominal de 5 euros cada.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009288920

ZIGUEZAGUE — MÁQUINAS DE COSTURA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-

cula n.º 50 946; identificação de pessoa colectiva n.º 503115568;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/050131; pasta
n.º 12 190.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação do administrador único, Edgar Moreira Fortes, divor-
ciado, deliberada em 1 de Março de 2004.

Triénio: 2004-2006.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009288890

SIMARRO & CABRAL MACHADO — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 718; identificação de pessoa colectiva n.º 505480603; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 8/050202; pasta
n.º 28 160.

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

Designado gerente, em 10 de Janeiro de 2005, João Paulo Concei-
ção Guedes de Melo, divorciado.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009288823

TRANSCOMA — AGENTE DE NAVEGAÇÃO
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 257; identificação de pessoa colectiva n.º 503739022; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 5/050202; pasta
n.º 22 515.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009288807

TÁXIS JOSÉ SANTOS & ALICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 135; identificação de pessoa colectiva n.º 505298023; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
050202; pasta n.º 23 668.

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

Cessação de funções de gerente, em 31 de Dezembro de 2004, de
Maria Alice Teixeira Ramos dos Santos, por renúncia.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009288793

SOLINCA — LAZER, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 56 144; identificação de pessoa colectiva n.º 505235234; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 2/050202; pasta
n.º 23 677.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, tendo sido alterado o n.º 2 do ar-
tigo 9.º e aditado o artigo 33.º, que passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 9.º

2 — O conselho de administração escolherá, de entre os seus mem-
bros, o presidente, se este não tiver sido designado pela assembleia

geral na data da sua eleição, bem como, se o entender, um ou mais
administradores-delegados ou uma comissão executiva a quem delega-
rá os poderes de gestão dos negócios sociais que entenda dever atri-
buir-lhe.

ARTIGO 33.º

1 — Os accionistas ficarão obrigados a efectuar prestações acessó-
rias pecuniárias, gratuita ou onerosamente, na proporção das respec-
tivas participações, até ao montante global máximo de 25 000 000 de
euros, devendo tais prestações ser efectuadas nos montantes e nas
datas fixadas em assembleia geral.

2 — O montante das prestações acessórias será dividido, em cada
momento pelas acções da sociedade, de forma a que a todas as acções
caberá igual montante de prestações acessórias ainda não exigidas.

3 — Integrando as prestações acessórias o conteúdo de cada acção,
no caso de transmissão destas, as prestações acessórias que lhes cor-
respondem são inerentemente transmitidas com elas.

4 — As prestações acessórias seguem o regime fixado na lei para
as prestações suplementares de capital quanto à exigibilidade, regime
de obrigação e restituição.

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

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009288831

HABISEQUE — CONSTRUÇÕES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 52 277; identificação de pessoa colectiva n.º 503628085; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 5/050112; pasta
n.º 15 060.

Certifico que, pela acta n.º 21 referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais para o
triénio 2005-2007.

Nomeados em 31 de Dezembro de 2004:
a) Conselho de administração: presidente, Fernando Marcelino

Pereira Sequeira, casado; vogais: Margarida da Conceição de Jesus
Sequeira Pereira Lopes, casada, e Maria Manuela Vinhais Ferreira de
Sá Sequeira, casada, todos com residência profissional na Praça do
Bom Sucesso, 61, 10.º, sala 1002, Porto.

b) Conselho fiscal: presidente, Leopoldo Alves & Associado, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Leopoldo
de Assunção Alves, revisor oficial de contas, casado, com domicílio
profissional na Avenida da República, 48, 1.º, esquerdo, Lisboa; vo-
gais: José Manuel Martins Pereira, casado, residente na Rua de João
Elias, 111, rés-do-chão, Valongo, e Jorge Alberto Fernandes Pimen-
tel, casado, residente na Rua de São Mamede, 256, bloco 3, 2.º, es-
querdo, Serzedo, Vila Nova de Gaia; suplente: José Rita Braz Macha-
do, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de Luís de
Camões, 7, 3.º, esquerdo, Algés.

É o que me cumpre certificar.

24 de Janeiro de 2005. — O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2009302737

SAPATILHA — ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 208; identificação de pessoa colectiva n.º 501675868; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
041029; pasta n.º 18 819.

Certifico que, por carta de 2 de Janeiro de 2004, cessou da função
de gerente da sociedade em epígrafe, Octávio Valente de Oliveira
Duarte, em 13 de Janeiro de 2004, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

10 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007382997

ROMANIZAÇÃO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 57 530; identificação de pessoa colectiva n.º 505969823; ins-



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 92 — 12 de Maio de 2005 10 254-(235)

crição n.º 3; número e data da apresentação: 11/050203; pasta
n.º 26 416.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de alteração e renumeração total do contrato,
cujos artigos são os seguintes:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ROMANIZAÇÃO — Sociedade de
Construções, S. A, durará por tempo indeterminado e rege-se pelos
presentes estatutos e pelas disposições legais aplicáveis

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua de Álvaro Castelões, 448/450, da fre-
guesia de Paranhos, da cidade do Porto.

2 — A administração fica desde já autorizada a transferir a sede
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como abrir delegações, sucursais, agências ou qual-
quer outra forma de representação que julgue conveniente, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto social a construção civil, com-
pra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim,
gestão e administração de imóveis.

2 — A sociedade pode, mediante deliberação da administração e
sem necessidade de consentimento de outros órgãos sociais, adquirir e
alienar participações em sociedades de responsabilidade limitada com
objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeada-
mente, formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, consórcios e associações em participações, e participar
na sua administração e fiscalização.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, totalmente subscrito em dinheiro, é de
50 000 euros e está representado por 10 000 acções, do valor nomi-
nal de 5 euros cada.

2 — Por deliberação da administração o capital social poderá ser
aumentado, por uma ou mais vezes, até ao montante de 250 000 eu-
ros, ou por deliberação da assembleia geral para valores superiores a
este.

3 — Nos aumentos de capital os accionistas terão direito de prefe-
rência na subscrição de novas acções na proporção das que ao tempo
possuírem, ou no rateio das que não tenham sido inicialmente subs-
critas, salvo deliberação em sentido contrário tomada pelo órgão que
deliberou o respectivo aumento de capital.

ARTIGO 5.º

1 — As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e 1000 acções, podendo
os accionistas exigir, a todo o tempo e a expensas suas, a concentra-
ção ou o desdobramento desses títulos.

2 — As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente con-
vertíveis, nos termos da lei.

3 — Os títulos representativos das acções serão ao portador, po-
dendo qualquer um dos accionistas requerer que os seus títulos passem
a nominativos, suportando o mesmo o respectivo custo dessa trans-
formação.

4 — Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos das ac-
ções, serão assinados pela administração, podendo uma ou mais assi-
naturas ser de chancela, desde que devidamente autorizadas.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá emitir quaisquer títulos negociáveis legal-
mente permitidos, nomeadamente acções preferenciais sem voto e
obrigações de qualquer espécie, nos termos da lei e nas condições es-
tabelecidas pEla assembleia geral.

ARTIGO 7.º

As operações de registo das transmissões, conversões e outras, re-
lativas a títulos emitidos pela sociedade, quando efectuadas a requeri-
mento dos respectivos detentores ou titulares, constituem encargos
dos interessados, a pagar no momento da formulação do correspon-
dente pedido.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá, nos termos da lei e com a necessária autoriza-
ção da assembleia geral, adquirir e manter em carteira acções e obri-
gações próprias e, com elas, realizar quaisquer outras operações le-
gais.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

A administração da sociedade será constituída por um administra-
dor único.

ARTIGO 10.º

1 — Compete à administração, sem prejuízo das demais compe-
tências que lhe confere a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, confessar, transigir e desistir das mesmas e assu-
mir compromissos arbitrais. Para o efeito a administração poderá
delegar os seus poderes num só mandatário;

c) Adquirir, alienar ou onerar ou locar quaisquer bens móveis ou
imóveis, sujeitos ou não a registo, incluindo acções, quinhões, quotas,
obrigações e viaturas automóveis;

d) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais e
industriais;

e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, singu-
lares ou colectivas, nos termos do artigo 4.º destes estatutos;

f) Contrair empréstimos, no mercado financeiro nacional ou es-
trangeiro, e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;

g) Designar quaisquer outras pessoas para o exercício de cargos
sociais noutras sociedades;

h) Celebrar qualquer uma das operações referidas no n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 298/92, com instituições de crédito;

i) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de certos
actos ou categoria de actos.

2 — Fica expressamente proibido aos administradores e mandatá-
rios obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) Do Administrador único;
b) De um mandatário, dentro dos limites do mandato conferido

pela administração.
ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito de voto.

2 — A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por cem do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

3 — Os accionistas detentores de menos de cem acções podem
agrupar-se até completarem este número, fazendo-se representar na
assembleia geral por um deles.
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ARTIGO 14.º

1 — Os accionistas deverão, com uma antecedência mínima de
cinco dias sobre a data prevista para a assembleia geral, depositar na
sede da sociedade as acções de que sejam titulares, ou averbá-las no
livro de registo de acções, ou demonstrar através de documento idó-
neo estarem as mesmas à guarda de instituição financeira.

2 — As acções referidas no número anterior deverão manter-se
depositadas ou averbadas em nome do accionista até ao encerramen-
to da sessão.

ARTIGO 15.º

1 — Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais por cônjuge, ascendente, descendente ou outro accionista,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa, indicando nome, do-
micílio e qualidade do representante e data da assembleia.

2 — Sendo o accionista pessoa colectiva, a indicação do seu repre-
sentante na assembleia deverá ser comunicada por escrito ao presi-
dente da mesa até à véspera da data marcada para a sua realização.

ARTIGO 16.º

1 — A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convoca-
ção, quando se encontrarem presentes ou representados accionistas
cujas acções representem um terço do capital social, não se contan-
do, para esse efeito, as acções detidas pela própria sociedade.

2 — Em segunda convocação a assembleia geral poderá reunir e
deliberar validamente seja qual for o capital representado.

3 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples dos votos presentes, salvo disposição legal ou estatutária
que exija maioria qualificada.

4 — As deliberações relativas a fusão com outras sociedades, cisão
ou alteração dos estatutos só serão válidas se aprovadas com os votos
favoráveis de accionistas que representem, pelo menos, três quartos
do capital social.

ARTIGO 17.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário.

2 — Compete ao presidente convocar assembleias gerais, dirigi-las
e praticar quaisquer outros actos ou competências previstas na lei,
nestes estatutos ou em deliberações de accionistas, nomeadamente,
dar posse aos administradores e membros do órgão de fiscalização,
assinar os termos de abertura e de encerramento dos livros de actas
dos órgãos sociais e do livro de autos de posse.

CAPÍTULO V

Disposições diversas

ARTIGO 18.º

1 — O exercício social corresponderá ao ano civil.
2 — Os lucros líquidos de cada exercício social terão a aplicação

que os accionistas deliberarem, ressalvando as limitações decorrentes
de disposições legais imperativas.

3 — A sociedade poderá deliberar a distribuição de dividendos an-
tecipados, nos termos da lei.

ARTIGO 19.º

1 — Os órgãos sociais são eleitos em assembleia geral para manda-
tos de quatro anos, podendo os seus membros ser reeleitos uma ou
mais vezes.

2 — Contará sempre por inteiro o ano civil durante o qual foi feita
a designação dos órgãos sociais e os seus titulares manter-se-ão em
funções, não obstante a sua designação por prazo certo, até nova
designação.

3 — A assembleia geral que nomear a administração decidirá da
eventual dispensa de caução aos seus membros.

4 — As remunerações dos titulares dos órgãos sociais e, bem as-
sim, os esquemas de segurança social e de outras prestações suple-
mentares, serão fixadas por deliberação da assembleia geral ou por
comissão por está designada.

5 — As remunerações da administração podem ser constituídas por
uma parte fixa e por uma parte variável, traduzida esta numa parti-
cipação que não exceda cinco por cento dos lucros líquidos do exer-
cício.

6 — Os titulares dos órgãos sociais e da comissão referida na parte
final do n.º 5 deste artigo podem ser accionistas ou não accionistas.

ARTIGO 20.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e mediante
deliberação que obtenha os votos favoráveis de accionistas que repre-
sentem, pelo menos, quatro quintos do capital social.

2 — A assembleia geral que deliberar a dissolução nomeará uma
comissão liquidatária, composta por três membros e designará o res-
pectivo presidente.

3 — Os membros da comissão liquidatária poderão ser quaisquer
titulares dos órgãos sociais em exercício à data da deliberação.

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

Está conforme.

16 de Novembro de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297598

MICROLÓGICA — COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 734; identificação de pessoa colectiva n.º 501601520; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: Of. 2 e 3/050207; pasta n.º 12 116.

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

Cessação de funções de gerente, em 22 de Dezembro de 2004, de
Joaquim José de Barros Ferreira, por renúncia.

Designado gerente, em 22 de Dezembro de 2004, Paulo Jorge
Martinez de Lima Torcato David.

Está conforme.

15 de Novembro de 2004. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009288939

JORJAUTO (PORTO) — SOCIEDADE DE COMÉRCIO
RODOVIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 377; identificação de pessoa colectiva n.º 503582905; ins-
crições n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 15 e 16/
050105; pasta n.º 15 195.

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

Alteração total do contrato, cujo teor integral é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de JORJAUTO (Porto) — So-
ciedade de Comércio Rodoviário, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Pinto de Aze-
vedo, 574, cidade e concelho do Porto.

2 — Sem necessitar do consentimento de qualquer outro órgão social
para esse efeito, a gerência pode:

a) Transferir a sede social, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe;

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

ARTIGO 3.º

1 — O objecto social consiste na actividade de comércio automó-
vel e rodoviário.

2 — A sociedade pode adquirir participações sociais, com objecto
igual ou diferente do seu, associar-se com outras pessoas jurídicas,
nomeadamente para formar novas sociedades, agrupamentos comple-
mentares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económi-
co, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.
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ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
499 000 euros, representado por uma quota, pertencente à sócia FS
Ibérica — SGPS, S. A.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência será eleita em assembleia geral que também delibe-
rará quanto à composição e à duração do respectivo mandato.

2 — A sociedade só ficará obrigada pela intervenção conjunta de
dois gerentes.

3 — Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

Designação dos membros do conselho de gerência para o quadrié-
nio 2004-2007.

Nomeados em 25 de Novembro de 2004: José Reis da Silva Ra-
mos, casado; Miguel Pedro Caetano Ramos, casado; Rui Jorge An-
drade Simão, casado; Pedro José Andrade Simão, casado, e Sebastião
Rui dos Santos Ferreira de Miranda, casado.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009288866

POLAR — AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4441-A/960724; identificação de pessoa colectiva
n.º 500010951; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 21; números e data das apre-
sentações: 16, 17 e 18/050209; pasta n.º 18 822.

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

Cessação de funções de gerente, em 8 de Junho de 2004, de Maria
Clara Solla Soares de Lacerda, por renúncia.

Cessação de funções de gerente, em 26 de Outubro de 2004, de
Susana Marta Carvalho Ferreira, por renúncia.

Designados gerentes, em 9 de Fevereiro de 2005, Hugo José de
Carvalho Pedroso, casado, e Paulo Nuno Ferreira Cabral de Albuquer-
que, solteiro, maior.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009289137

HABCOB, PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 635; identificação de pessoa colectiva n.º 504013076; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 19/050209; pasta
n.º 17 850.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital de 350 000 euros para 750 000 euros
e alteração do contrato (artigo 3.º) cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 750 000 euros e está
dividido em quatro quotas, uma de 300 000 euros, que pertence à sócia
IMPERBOR — Comércio e Tecnologia de Revestimentos, L.da, ou-
tra de 115 000 euros, que pertence ao sócio José Augusto de Campos
Rodrigues e Castro, e duas de 167 500 euros cada, que pertencem uma
a cada um dos sócios António Manuel da Rocha Secca de Oliveira e
Joaquim Vicente Bragança Pinto Ribeiro.

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

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009289102

NACIONAL-CLIMA — SOCIEDADE INSTALADORA
DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 344; identificação de pessoa colectiva n.º 503240869; aver-

bamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrições n.os 10 e 11; números e
data das apresentações: 7 a 9/050209; pasta n.º 12 933.

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

Cessação de funções de gerente, em 10 de Novembro de 2004, de
Joaquim Antero Alves Ferreira, por renúncia.

Designada gerente, em 10 de Novembro de 2004, a sócia Ana Cris-
tina Lourenço Ferreira dos Santos Sousa.

Alteração do contrato, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e está representado por duas quotas, pertencentes: uma
do valor nominal de 22 500 euros à sócia Ana Cristina Lourenço
Ferreira dos Santos Sousa, e outra do valor nominal de 7500 euros ao
sócio António Augusto Ribeiro de Sousa.

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

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009289048

MILHEIRO CAR — REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 001; identificação de pessoa colectiva n.º 503794821; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 12/050215; pasta
n.º 16 579.

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

Aumento de capital de 2992,79 euros para 5000 euros, mediante
o reforço de 2007,21 euros, em dinheiro, subscrito pelo sócio José
Henrique Milheiro da Mota Teixeira de Sousa, acrescendo a sua
quota.

Alteração do contrato (artigos 3.º e 5.º) cuja redacção integral é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma quota do valor nominal
de 3004,81 euros e outra do valor nominal de 1995,19 euros, ambas
pertencentes ao sócio José Henrique Milheiro da Mota Teixeira de
Sousa.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, pertence ao sócio José Henrique Milheiro da
Mota Teixeira de Sousa, desde já designado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos é
necessária a assinatura de um gerente.

3 — É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
actos ou contratos que não digam respeito aos negócios sociais, tais
como abonações, avales, fianças, letras de favor, doações ou outros
semelhantes.

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

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009289226

LACOL — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 361; identificação de pessoa colectiva n.º 503579890; nú-
mero e data da apresentação: PC/45/20050202; pasta n.º 15 178.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003 refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

10 de Fevereiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2009288840
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PEDRO ARROJA, SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE PENSÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 862; identificação de pessoa colectiva n.º 505705931; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 2, 3/050126; pasta n.º 26 776.

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

Cessação de funções de vogal do conselho de administração de José
Carlos Pereira Lopes, em 31 de Dezembro de 2004, por renúncia.

Designação de vogal do conselho de administração, por coopta-
ção, para o quadriénio em curso 2003-2006, de José Pedro de Al-
meida Arroja, casado.

Data da deliberação: 12 de Janeiro de 2005.

20 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297377

RFV — REDES DE FORÇAS VENDAS, PUBLICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 588; identificação de pessoa colectiva n.º 506837416; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050126; pasta n.º 27 574.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo de mudança de sede para: Rua do Engenheiro Fer-
reira Dias, 924, sala 50, freguesia de Ramalde, Porto.

3 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297369

SEDIC — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 267; identificação de pessoa colectiva n.º 507210832; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/050207; pasta
n.º 28 328.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujo teor integral é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SEDIC — Mediação Imobiliária, Uni-
pessoal, L.da, com sede na Avenida da Boavista, 1203, sala 103, fre-
guesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
à outorgante.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Mais certifico que o sócio único da referida sociedade é Antónia
Maria Ramos de Azevedo, divorciada.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2005. — O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2009288980

SOUSA BRANCA & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 263; identificação de pessoa colectiva n.º 507250591; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/050203; pasta
n.º 28 328.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade entre Pedro Manuel Araújo de Sousa
Branca e mulher, Maria Alexandra da Rocha Campos Rodrigues Lo-
pes, casados no regime de comunhão de adquiridos, naturais, ele da
freguesia de Vitória, da cidade do Porto, e ela da freguesia da Lapa, do
concelho de Lisboa, residentes na Rua do Crasto, 744, 3.º, esquerdo,
da mesma cidade do Porto, titulares dos bilhetes de identidade
n.os 6511355 e 7039362, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil
do Porto, respectivamente, em 12 de Novembro de 2001 e 8 de Agos-
to de 2002, contribuintes fiscais n.os 197451179 e 200621734, ou-
torgando em seu próprio nome e como representantes legais de seus
filhos menores, com eles residentes:

a) Tomás Lopes de Sousa Branca, natural da freguesia da Foz do
Douro, da cidade do Porto, contribuinte fiscal n.º 215371909;

b) Simão Lopes de Sousa Branca, natural da freguesia de Paranhos,
da cidade do Porto, contribuinte fiscal n.º 251109895;

c) Martim Lopes de Sousa Branca, natural da freguesia de Nevo-
gilde, da cidade do Porto, contribuinte fiscal n.º 238943658,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sousa Branca & Associados, L.da, com
sede na Rua do Crasto, 744, 3.º, esquerdo, freguesia de Nevogilde,
concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços médicos, no-
meadamente na área da anestesiologia e imagem; compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; arrendamento de bens
imóveis; promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e está dividido em cinco quotas, duas iguais do valor nominal de
2350 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Pedro Manuel
Araújo de Sousa Branca e Maria Alexandra da Rocha Campos Rodri-
gues Lopes, e três iguais de 100 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Pedro Manuel
Araújo de Sousa Branca e Maria Alexandra da Rocha Campos Rodri-
gues Lopes, que desde já são nomeados gerentes.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

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.
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4 — Poderá ainda a gerência comprar, vender e tomar de aluguer
ou arrendamento quaisquer móveis e imóveis de e para a sociedade,
podendo assinar os respectivos contratos de financiamento se a eles
houver lugar.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

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.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrario 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.

15 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297547

CDICEP — CENTRAL DE INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO EVENTOS E PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 607; identificação de pessoa colectiva n.º 506887928; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 16/050203; pasta
n.º 27 595.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, cujo artigo é o seguinte.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CDICEP — Central de
Informação Comunicação Eventos e Publicações, L.da, e tem a sua
sede na Rua de D. Manuel II, 320, 3.º, esquerdo, freguesia de Massarelos,
concelho do Porto.

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

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2009297512

PORTO — 3.A SECÇÃO

STAYFASHION — CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 16 036/20031006; identificação de pessoa colectiva
n.º 506695450; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: Of. 11 e 12/20050204.

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

Cessação das funções do gerente Vítor Manuel da Silva Pinto, em
6 de Dezembro de 2004, por renúncia.

Alteração do contrato, tendo sido modificada a redacção dada aos
artigos 3.º e 6.º, que é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em quatro quotas de 1250 euros cada uma, pertencentes
duas a cada um dos sócios, Paula Cristina da Silva Gomes e Fernando
Manuel de Jesus Ferreira.

ARTIGO 6.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta aos sócios, Paula Cristina da Silva Gomes
e Fernando Manuel de Jesus Ferreira, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar validamente a sociedade.

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

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009294599

AENOR — AUTO-ESTRADAS DO NORTE, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-

cula n.º 11 425/990623; identificação de pessoa colectiva
n.º 504488643; averbamento n.º 8 à inscrição n.º 12 e inscrição
n.º 18; números e data das apresentações: 7 e 8/20050204.

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

Cessação de funções do vogal do conselho de administração Fer-
nando Queirós Ribeiro, em 29 de Abril de 2004, por renúncia.

Nomeação, por cooptação, do vogal do conselho de administra-
ção, até termo do mandato em curso (quadriénio 2003-2006): Al-
berto Pereira de Mesquita, casado.

Data da deliberação: 29 de Abril de 2004.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009295943

GEMP — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 691/950119; identificação de pessoa colectiva n.º 503352225;
averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 14; núme-
ros e data das apresentações: 32 a 34/20050203.

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

Cessação de funções do fiscal único efectivo, Bernardes, Sismeiro e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, em 31 de
Outubro de 2004, por renúncia.

Cessação do fiscal único suplente, Carlos Marques Bernardes, em
29 de Dezembro de 2004, por renúncia.

Nomeação do fiscal único — até termo do mandato em curso (trié-
nio 2003-2005):

Efectivo, Pricewaterhousecoopers & Associados — Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por António Joaquim
Brochado Correia, casado, revisor oficial de contas; suplente, José
Pereira Alves, casado, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 29 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009295935



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 92 — 12 de Maio de 200510 254-(240)

QUATRO FOLHAS — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 643/851218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501573895; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 23/20050202.

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

Cessação de funções do gerente José Freire Pintão, em 15 de Ja-
neiro de 2005, por renúncia.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009295854

NORTIL — FÁBRICA DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18 252/890418; identificação de pessoa colectiva
n.º 500203318; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: Of. 23 e 26/20050203.

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

Aumento de capital.
Aumento de 2007,21 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios

Maria de Lurdes Magalhães Teixeira, com 1806,49 euros, e José Nuno
Ferreira de Magalhães, com 200,72 euros.

Cessação das funções do gerente José Alberto Lima Franco de
Macedo, em 5 de Fevereiro de 2004, por renúncia.

Nomeação dos gerentes: José Augusto Ferreira de Magalhães, Fer-
nanda Teixeira Ferreira de Magalhães e Maria de Lurdes Magalhães
Teixeira, designados em 5 de Fevereiro de 2005.

Alteração do contrato, tendo sido modificada a redacção dada aos
artigos 3.º e 4.º, que se rege pelo texto seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita, é de 5000 euros e está dividido em duas
quotas, sendo uma do valor nominal de 4500 euros, pertencente à
sócia Maria de Lurdes Magalhães Teixeira, e outra do valor nominal
de 500 euros, pertencente ao sócio José Nuno Ferreira de Magalhães.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes, re-
munerados ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Porém, ficam desde já designados gerentes, José Augusto Fer-
reira de Magalhães e Fernanda Teixeira Ferreira de Magalhães, acima
identificados, e a sócia Maria de Lurdes Magalhães Teixeira.

3 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009294564

EFACEC — SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
E ASSISTÊNCIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1861/920217; identificação de pessoa colectiva n.º 502700823;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 31/20050203.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de nomeação do fiscal único para o quadriénio 2004-2007:

Efectivo: Pricewaterhousecoopers & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, L.da, representada por António Joaquim
Brochado, casado, revisor oficial de contas; suplente, José Pereira
Alves, casado, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 29 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009294572

PROAFRICA — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9206/980105; identificação de pessoa colectiva n.º 504067958;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/20050203.

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

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 4.º e 6.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Pedro dos Santos Oliveira
Rocha e Hugo dos Santos Oliveira Rocha.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta a um
ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 — A gerência da sociedade pertence a Jacinto da Silva Rocha,
casado, residente na Avenida do Coronel Almeida Valente, 215, 4.º,
esquerdo, Porto, já nomeado gerente.

3 — Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos basta
a assinatura de um gerente.

4 — Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Trespassar, tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

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

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009295927

SOFTINGAL — DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 502/900427; identificação de pessoa colectiva
n.º 502339543; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
22/20050203.

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

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 30 000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor nominal
de 15 357 euros, pertencente ao sócio Manuel Pereira, uma do valor
nominal de 4350 euros, pertencente à sócia Maria Emília da Silva
Pinho Pereira, e uma do valor nominal de 10 293 euros, pertencente
ao sócio Rui Paulo de Andrade e Silva Diogo.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um gerente único.

2 — Para obrigar a sociedade ou assinar documentos de mero ex-
pediente é apenas necessária a assinatura do gerente único.

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

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009295919

SOFTINDIA — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 030/020524; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506124673; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
19/20050203.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009295900

SOCIMBO, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 16 679/20040909; identificação de pessoa colectiva
n.º 506965392; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 9/20050203.

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

Cessação de funções da gerente Maria Teresa Monteiro de Barros
d’Orey, em 4 de Agosto de 2004, por renúncia.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009295889

PTS II — PREVENÇÃO E TECNOLOGIAS
DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 886/20050203; identificação de pessoa colectiva n.º P
507121856; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20050203.

Certifico que Maria da Conceição do Couto de Oliveira Monforte,
divorciada, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PTS II — Prevenção e Tecnologias de
Segurança, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Santana, 321, fracção BC,
freguesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada para outro lugar dentro da mesma localidade ou concelhos
limítrofes, bem como estabelecer sucursais ou agências.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: estudos, projectos, comercialização
de sistemas e equipamentos de prevenção, detecção, protecção e tec-
nologias de segurança de pessoas e bens.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma quota de igual valor que pertence ao sócio
único.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade terá um ou mais gerentes, designados em assem-
bleia geral, sendo desde já designada a sócia única.

2 — A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos pela assinatura de um gerente.

3 — Em ampliação dos poderes normais de gerente, o gerente
poderá ainda:

a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designada-
mente viaturas automóveis;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos de arrendamento;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Comprar e vender quaisquer bens imóveis;
e) Celebrar contratos de locação financeira;
f) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade, que prossigam o fim desta.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009295870

ALZIRA GOMES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 794/840613; identificação de pessoa colectiva n.º 501628053;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 8, 9 e 10/20050202.

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

Cessação de funções da gerente Alzira Antonieta Gomes Mendes
de Aguiar, em 12 de Novembro de 1998, por renúncia.

Cessação de funções do gerente Júlio António Gomes Mendes, em
12 de Novembro de 1998, por renúncia.

Alteração do contrato.
Artigo alterado: n.º 1 do artigo 5.º, que passa a ter a seguinte re-

dacção:
ARTIGO 5.º

1 — A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já são nomeados
gerentes, bastando a assinatura de um deles para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009295862

A VARINA — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 029/900712; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e
data da apresentação: 16/20050202.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Gago Coutinho, 67, Ma-
tosinhos.

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

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009294521

BOMBORD — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 714/20030319; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 6/20050201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de mudança de sede para a Avenida Meneres, 374, Matosinhos.

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

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2009294440

NEW BARON — LEVÊQUE PORTUGAL
(MONTAGENS INDUSTRIAIS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1713/920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502677996.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Dezembro de 2001. — A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
de Oliveira. 1000018671

PÓVOA DE VARZIM

MOANA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 435/800618; identificação de pessoa colectiva n.º 500999902;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003070818

HILDA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2850/010904; identificação de pessoa colectiva n.º 505677660;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005313335

F. & A. MORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2956/011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505866587;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319449

ADELINO GOMES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 492/810630; identificação de pessoa colectiva n.º 501161953;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319430

CARNES TORRES & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2067/970324; identificação de pessoa colectiva n.º 503855073;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319422

CABANA DO PICA — RESTAURANTE,
SNACK-BAR E CONEXOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2738/010601; identificação de pessoa colectiva n.º 505416913;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319414

JOSÉ HORA & HORTENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1671/940503; identificação de pessoa colectiva n.º 503196169;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319406

AGÊNCIA FUNERÁRIA JOÃO MIRANDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3002/20020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505906457;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333956

GRACINDA A. MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3322/20030723; identificação de pessoa colectiva n.º 506670252;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333964

VALDEMAR PASCOAL & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 906/871230; identificação de pessoa colectiva n.º 501913556;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333980

JOSÉ DA COSTA MARQUES JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 141/681120; identificação de pessoa colectiva n.º 500548684;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005313190

JOSÉ MANUEL ALVES CORREIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2843/010827; identificação de pessoa colectiva n.º 505634422;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005313203
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NORTEOESTE — ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2046/970217; identificação de pessoa colectiva n.º 503843482;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005313211

IDM — INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1804/950529; identificação de pessoa colectiva n.º 503495360;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005313220

ROCHA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 261/760507; identificação de pessoa colectiva n.º 500580820;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005313238

VIVEIROS DIAS — SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1188/900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502386150;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005313246

JÚLIO & MOREIRA — MONTAGEM DE ESTUFAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2609/000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505028662;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005313254

ALBERTO CARLOS AZEVEDO ANTUNES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2459/990928; identificação de pessoa colectiva n.º 504635190;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319392

AUGUSTO BOUCINHA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 908/880111; identificação de pessoa colectiva n.º 501916652;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319376

SOCIEDADE AGRÍCOLA SÁ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1966/960723; identificação de pessoa colectiva n.º 503805742;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319368

IRMÃOS CORREIA DA SILVA — SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2160/971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504370979;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319350

PINHO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 354/780502; identificação de pessoa colectiva n.º 500750351;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319341

PROFISSIONAL ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1846/950920; identificação de pessoa colectiva n.º 503509701;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319333

JOPIN — INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 717/850710; identificação de pessoa colectiva n.º 501544330;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319325
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SOFIA LIMA — CLÍNICA DENTÁRIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2966/20020311; identificação de pessoa colectiva n.º 506068676;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319317

VERTRA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1630/940110; identificação de pessoa colectiva n.º 503131016;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319309

ARMINDO A. FERNANDES SERRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3210/20030108; identificação de pessoa colectiva n.º 506286770;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319287

F. M. I. R. — FORNECIMENTO MATERIAIS
ISOLAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1578/930830; data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319279

LUÍS & ÁLVARO BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1022/881212; identificação de pessoa colectiva n.º 502074663;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319260

ALBINO ROSA & IRMÃO — COMÉRCIO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1726/941021; identificação de pessoa colectiva n.º 503297283;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319252

J. C. L. — COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3243/20030214; identificação de pessoa colectiva n.º 506489310;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319244

M. NUNES MIRANDA — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2707/010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505448980;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333867

ALIMENTOS COMPOSTOS PARA PEIXES-ALPIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 657/840524; identificação de pessoa colectiva n.º 501455655;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333875

NEVES DE JESUS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 139/881119; identificação de pessoa colectiva n.º 500548650;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333883

SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1536/930506; identificação de pessoa colectiva n.º 502994223;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333891

BRINCOLOIÇA — ARMAZÉM DE BRINQUEDOS
E LOIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1158/900403; identificação de pessoa colectiva n.º 502324503;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333905
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BATISTA & VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1648/940224; identificação de pessoa colectiva n.º 503148113;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333913

ANTÓNIO FERNANDO GOMES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2999/20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505933209;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333921

ASFPA — SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ARQUITECTÓNICA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3051/20020405; identificação de pessoa colectiva n.º 505993538;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333930

UNICONF — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2502/000110; identificação de pessoa colectiva n.º 504730606;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333948

IRIVA — CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1257/910311; identificação de pessoa colectiva n.º 502515406;
data da apresentação: 21062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333590

SOCIEDADE AGRÍCOLA IRMÃOS AZEVEDO SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2862/010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505384248;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319651

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
DA COVA DA ANDORINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1965/960719; identificação de pessoa colectiva n.º 503816329;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319643

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
IRMÃOS SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1791/950503; data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319619

OLHAR QUENTE — PERFUMARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2698/010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505446855;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319600

CLÍNICA DENTÁRIA DA AVENIDA DOS BANHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1748/941229; identificação de pessoa colectiva n.º 503338729;
data da apresentação: 30062003.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2002.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319597

CONSTRUTORA ALIGON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 828/870226; identificação de pessoa colectiva n.º 501787968;
data da apresentação: 30062003.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2002.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319589

LAGOA TROPICAL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2279/980817; identificação de pessoa colectiva n.º 504240307;
data da apresentação: 21062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319570
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FÁBRICA DE TAPETES BEIRIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 989/980919; identificação de pessoa colectiva n.º 500684480;
data da apresentação: 21062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319562

MIFER — COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1187/900710; identificação de pessoa colectiva n.º 502381280;
data da apresentação: 21062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319554

AMORIM & CODEÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1870/951205; identificação de pessoa colectiva n.º 503543900;
data da apresentação: 21062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319538

AVIÁRIOS XAVIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 617/881123; identificação de pessoa colectiva n.º 501376410;
data da apresentação: 21062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319520

METALÚRGICA RATES DE ANTÓNIO CARVALHO
DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 279/761204; identificação de pessoa colectiva n.º 500613656;
data da apresentação: 21062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319511

DELFIM NOGUEIRA — CANALIZAÇÕES
E CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2846/010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505687569;
data da apresentação: 01072002.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2001.

11 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005332720

AUGUSTO & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 137/680930; identificação de pessoa colectiva n.º 500525811;
data da apresentação: 21062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319490

A FLOR D’OESTE — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1161/900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502335181;
data da apresentação: 21062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319473

JÚLIO & MOREIRA — MONTAGEM DE ESTUFAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2609/000921; data da apresentação: 11062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2002.

15 de Fevereiro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005313262

MÓVEIS IRMÃOS CORREIA — COMÉRCIO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1038/890215; identificação de pessoa colectiva n.º 502106816;
data da apresentação: 21062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319465

SERRALHARIA SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2051/970224; identificação de pessoa colectiva n.º 503843423;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010064720

MARIA DA LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1362/920203; identificação de pessoa colectiva n.º 502694343;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010064739
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FERNANDO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 489/810608; identificação de pessoa colectiva n.º 501160914;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010064747

C. MONTE & CRISTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 347/780323; identificação de pessoa colectiva n.º 500735352;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333611

INDÚSTRIA DE MADEIRA — MACHADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 112/650917; identificação de pessoa colectiva n.º 500079986;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333620

ODETE MACHADO INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2853/010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505676958;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005318434

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA CLARA PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1656/940315; identificação de pessoa colectiva n.º 503170100;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005318426

SOCIEDADE AGRÍCOLA IRMÃOS PADRÃO
DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1601/931109; identificação de pessoa colectiva n.º 503104523;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005319627

MEIAVEST — TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2749/010613; identificação de pessoa colectiva n.º 504975684;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333840

ADRIANO GOMES FIGUEIREDO — TRANSPORTE
PÚBLICO DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1298/910709; identificação de pessoa colectiva n.º 502586125;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333832

MANUEL DA CRUZ FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1238/910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502490241;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333824

AUTO-REPARADORA MANUEL LIMA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2909/011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505692856;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333816

SUPERMERCADO BARRANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2062/970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503844535;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333808

FRH — SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3131/20020806; identificação de pessoa colectiva n.º 506202097;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333794
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A. COELHO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 650/840410; identificação de pessoa colectiva n.º 501428194;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333786

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
MANUEL DA GANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1140/900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502315229;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008775054

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
DR.A ELISABETH FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2477/991029; identificação de pessoa colectiva n.º 504734725;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333778

IRMÃOS TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1114/891121; identificação de pessoa colectiva n.º 502249455;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333760

CONFECÇÕES LUSO-SUECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1159/900404; identificação de pessoa colectiva n.º 502324520;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333751

CONFEITARIA MARICEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3387/20040116; identificação de pessoa colectiva n.º 506602958;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333743

SERRALHARIA SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2640/001221; identificação de pessoa colectiva n.º 503843423;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333735

INDÚSTRIA DE MADEIRA — IRMÃOS CRAVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 846/870421; identificação de pessoa colectiva n.º 501815104;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333727

A. SANTOS JÚNIOR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 43/501218; identificação de pessoa colectiva n.º 500525870;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333719

AGÊNCIA FUNERÁRIA ISAC & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3343/20030919; identificação de pessoa colectiva n.º 506705498;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333700

BEST OFFICE — CONTABILIDADE, GESTÃO
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3037/20020320; identificação de pessoa colectiva n.º 506019306;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333697

L. MORIM — TERRAPLANAGENS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2815/010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505629585;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333670
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A. CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1364/920205; identificação de pessoa colectiva n.º 502269360;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333689

VIANAGEST — GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1707/940819; identificação de pessoa colectiva n.º 502437561;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333662

MINHOTEL, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1690/940616; identificação de pessoa colectiva n.º 501103244;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333654

TINALTEX — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3245/20030219; identificação de pessoa colectiva n.º 506352447;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005333646

CARLIDER — OFICINA DE REPARAÇÕES GERAIS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2177/980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504058894;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2005319228

JOSÉ, ADÉLIO & OFÉLIA — INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1917/960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503625140;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2005319210

SERRALHARIA QUILÂMINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1798/950517; identificação de pessoa colectiva n.º 503454214;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2005319201

OXIGÉNIO LINHA VERDE DE BRAGA — OXIGÉNIO
AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1812/950628; identificação de pessoa colectiva n.º 503494720;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2005319198

RESTAURANTE SANTA EULÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1822/950718; identificação de pessoa colectiva n.º 503497738;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2005319180

MOREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2277/980813; identificação de pessoa colectiva n.º 504240471;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2008711528

CCPV CENTRO DE CARDIOLOGIA DA PÓVOA
DE VARZIM — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2295/981007; identificação de pessoa colectiva n.º 504243144;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2001945159

ARLINDO CARVALHAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2880/010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505712652;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064712
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AUGUSMOTO — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MOTOCICLOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3057/20020416; identificação de pessoa colectiva n.º 506066215;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064704

MVDF — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2678/010314; identificação de pessoa colectiva n.º 505353806;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064690

SOCIEDADE CONSTRUÇÃO — JOAQUIM NEVES
& SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2955/011212; identificação de pessoa colectiva n.º 505725886;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064682

PAIMUJA CONFECÇÕES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3299/20030612; identificação de pessoa colectiva n.º 506617130;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064674

MAC 5 — GESTÃO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2165/980108; identificação de pessoa colectiva n.º 502041633;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064666

CONSTRUÇÕES — JOSÉ MANUEL FLORES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2910/011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505648199;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064658

AMORIM & VIANA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2809/010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505564203;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064640

TNA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1622/931220; identificação de pessoa colectiva n.º 503117293;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064631

TECNIASP — ESTUDOS E INSTALAÇÃO
DE ASPIRAÇÃO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2575/000620; identificação de pessoa colectiva n.º 504933361;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064623

MONTALB — MONTAGEM DE TRABALHOS
DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3034/20020314; identificação de pessoa colectiva n.º 505916770;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064615

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
CASA DOS APARÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1828/950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503562432;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064607

R. OLIVEIRA & FILHO — SERVIÇOS DE PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3065/20020502; identificação de pessoa colectiva n.º 506069249;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064593
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ONDA JOVEM — COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1239/910205; identificação de pessoa colectiva n.º 502495006;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064585

SOPARQUETE — SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO
DE PARQUETE E TACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1315/910909; identificação de pessoa colectiva n.º 502100559;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064577

MANUELA RODRIGUES MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 926/830308; identificação de pessoa colectiva n.º 501956786;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064569

MAIO & MAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1718/941023; identificação de pessoa colectiva n.º 503282677;
data da apresentação: 23062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064518

PÃO DOCE DO LAGO — PADARIA, PASTELARIA
E SALÃO DE CHÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2720/010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505354330;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064542

PANIBALAZAR — PANIFICAÇÃO DE BALAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 954/880620; identificação de pessoa colectiva n.º 501997750;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2010064534

SOUSA MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1113/891120; identificação de pessoa colectiva n.º 502249439;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2005318450

RECTIFICADORA J. P. P., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3301/20030617; identificação de pessoa colectiva n.º 504085590;
data da apresentação: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2005318442

MARIA DE FÁTIMA DA TORRE MOREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 424/800324; identificação de pessoa colectiva n.º 500956910;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2005319171

FARMÁCIA DO PASSEIO ALEGRE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3283/20030502; identificação de pessoa colectiva n.º 505449196;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2005319163

SETRAMADE — MADEIRAS M. & C. MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1192/900809; identificação de pessoa colectiva n.º 502399040;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2005319155

CARTOPAPEL — COMÉRCIO DE CARTÃO
E PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1935/960426; identificação de pessoa colectiva n.º 503659312;
data da apresentação: 24062004.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativas
ao ano de 2003.

22 de Dezembro de 2004. — A Ajudante, Inês Augusta Faria Fer-
reira. 2005319147
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