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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

ACRESCER — ASSOCIAÇÃO JUVENIL
DE ANIMAÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Natureza sede

1 — A Acrescer — Associação Juvenil de Animação Sócio-Educa-
tiva, adiante designada por Associação, é constituída por jovens que
comungam dos objectivos definidos nestes estatutos.

2 — A Associação tem personalidade jurídica.
3 — A Associação tem sede provisória na Avenida de 25 de Abril,

66, Torre da Marinha.
ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação prosseguirá os seguintes objectivos:
a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associ-

ados, na base da realização de iniciativas relativas à problemática da
juventude;

b) Promover comportamentos saudáveis através da dinamização
de actividades de carácter educativo, social, cultural e desportivo. As
actividades a realizar baseiam-se no princípio da participação activa,
onde os jovens intervenientes são agentes do seu próprio desenvolvi-
mento;

c) Promover o estudo, investigação e difusão de, notícias relativas
aos jovens, cooperando com todas as entidades públicas e privada
visando a integração social e o desenvolvimento de políticas adequa-
das à sua condição.

ARTIGO 3.º

Atribuições

Com vista à realização dos seus objectivos a Associação tem, entre
outras, as seguintes atribuições:

a) Proporcionar aos associados o aceso a documentação e biblio-
grafia sobre juventude;

b) Organizar grupos de trabalho para a investigação, estudo e aná-
lise de questões juvenis;

c) Editar revistas, jornais ou outros documentos de interesse re-
levante;

d) Organizar encontros, colóquios, conferências e seminários;
e) Promover a formação dos jovens, tendo em vista a sua integra-

ção social;
f) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-

nismos nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos;
g) Dinamizar actividades de carácter sócio-educativo.

3. Diversos

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

Sócios

1 — São sócios da Associação todos os que se identificarem com
os objectivos constantes destes estatutos e preencham os requisitos
aqui estabelecidos.

2 — O processo de admissão dos sócio será fixado pela direcção.
3 — A qualidade de sócio pode ser retirada em caso de comporta-

mento considerado lesivo dos interesses da Associação.

ARTIGO 5.º

Direitos e deveres

1 — São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleitos para os corpos gerentes;
b) Participar nas actividades da Associação;
c) Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da

Associação.
2 — Constituem deveres dos sócios:
a) Cumprir as disposições estatutárias das Associações, bem como

respeitar as deliberações dos seus órgãos;
b) Desempenhar os cargos para que forem eleitos;
c) Zelar pelo património da Associação, bem como pelo seu bom

nome e engrandecimento.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

ARTIGO 6.º

Órgãos

São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno
gozo dos seus direitos.

2 — A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente, por convocação de um décimo dos sócios.

3 — A assembleia geral será presidida por uma mesa composta por
três sócios, eleita em lista maioritária.

4 — Compete à assembleia geral:
a) Alterar e reformar os estatutos;
b) Aprovar e alterar o seu regimento;
c) Definir as grandes linhas de actuação da Associação;
d) Aprovar o relatório e contas de gerência;
e) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
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f) Retirar a qualidade aos associados, quando tal seja, justificável por
proposta da direcção.

ARTIGO 8.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão executivo da Associação, constituída por
cinco elementos eleitos em lista maioritária.

2 — A direcção reúne, ordinariamente uma vez por mês e extraor-
dinariamente por convocação de dois dos seus membros.

3 — Compete à direcção:
a) Propor e executar o plano de actividades e o orçamento;
b) Apresentar relatório e contas de gerência;
c) Aprovar o seu regimento;
d) Admitir novos associados;
e) Exercer o poder disciplinar;
f) Apresentar propostas à assembleia geral;
g) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
h) Representar a Associação;
i) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela de-

legar.
ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é composto por três elementos eleitos pelo
método de Hondt.

2 — Compete ao conselho fiscal:
a) Elaborar parecer anual sobre o relatório e contas apresentadas

pela direcção;
b) Solicitar à direcção todas as informações consideradas úteis no

normal funcionamento.

CAPÍTULO IV

Bens

ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) Subsídios de entidades públicas ou privadas;
b) Produto de venda de publicações próprias;
c) Quotização dos sócios a fixar em assembleia geral;
d) Quaisquer outras receitas que selam atribuídas.

CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO 11.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos órgãos da Associação de dois anos.

ARTIGO 12.º

Requisitos das deliberações

1 — As deliberações dos órgãos são tomadas à pluralidade dos vo-
tos, estando presentes a maioria do número legal dos seus membros,
excepto para as alterações estatutárias em que e exigível maioria
qualificada de três quartos dos membros presentes havendo quórum, e
para a deliberação sobre a extinção da associação em que é exigível
maioria de três quartos de todos os sócios.

2 — Sempre que se realizem eleições ou esteja em causa juízo de
valor sobre pessoas, a votação será feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 13.º

Incompatibilidade

Os membros do conselho fiscal não podem exercer funções em
qualquer outro órgão, excepto na assembleia geral.

(Assinaturas ilegíveis.) 3000183033

BIBAPESCA FISHING TEAM — ASSOCIAÇÃO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 5 de Setembro de
2005, lavrada a fl. 119 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 311-C do Cartório Notarial de Gondomar, a cargo da notária Maria
Filomena Donas Botto Saraiva de Aguilar Pinto Ferreira, foi consti-

tuída uma associação com a denominação em epígrafe, que tem a sua
sede sita na Rua do Ouro, Edifício Douro Foz, 466, freguesia de
Massarelos, concelho do Porto, e tem por objecto promoção, orga-
nização e gestão de actividades e eventos de pesca desportivos ou
recreativos, para profissionais ou amadores.

São órgãos da associação: assembleia geral, direcção, conselho fiscal.

Está conforme.

5 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Alberto de Sousa Pinto.
3000182221

ARK TRUST — ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Lisboa,
em 13 de Abril de 2005, a fl. 16 do livro n.º 9-A, foi constituída, por
tempo indeterminado, uma associação denominada Ark Trust — Asso-
ciação, com sede na Rua dos Moitinhos, 231, na freguesia de São Sal-
vador, concelho de Ílhavo, e tem por objecto criar ou prestar assistên-
cia, na criação de instalações, no interesse do bem estar social, para
fins recreativos e para a ocupação dos tempos livres de pessoas que
assim o necessitem, para melhorar a sua condição, por razões da sua
idade, da sua infância, de doença ou incapacidade ou por razões de
pobreza, ou circunstâncias económicas e sociais e ainda promover a
educação com base nos princípios e na aplicação da moralidade cristã.

Serão membros honorários da Ark Trust — Associação as pessoas,
singulares ou colectivas, que manifestem a sua expressa concordância
aos ideais e objectivos da Associação e a quem a assembleia geral, sob
proposta fundamentada da direcção, atribua tal qualidade, tendo em
atenção os relevantes serviços prestados à Associação ou os particu-
lares méritos que neles concorram, nomeadamente, a reconhecida
contribuição efectuada no desenvolvimento das actividades inerentes
ao fim da Associação. A deliberação da assembleia geral prevista, será
tomada por maioria absoluta dos votos dos associados presentes.
Quanto aos demais associados, a sua admissão é feita pela direcção,
sob proposta assinada por dois associados efectivos no pleno gozo
dos seus direitos.

13 de Abril de 2005. — O Colaborador do Notário, Domingos
Manuel Ramos Condeça. 3000179911

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA
DO BAIRRO MONTE DA BELA

Certifico que, por escritura de associação, outorgada a 20 de Feve-
reiro de 1991, exarada de fl. 104 v.º do livro de escrituras diversas
n.º 186-B do 1.º Cartório Notarial do Porto, a cargo do notário li-
cenciado José Eduardo de Assis Pereira Cardoso, foi constituída uma
associação denominada Associação Desportiva e Recreativa do Bair-
ro Monte da Bela, com sede no Bairro do Monte da Bela, bloco 2,
cave, freguesia de Campanhã, desta cidade do Porto, que tem por
objecto a promoção de actividades desportivas, recreativas, culturais
e afins dos seus associados.

Está conforme.

21 de Setembro do 2005. — A Segunda-Ajudante, Élia do Carmo
Morais da Costa Gouveia. 3000182925

GEMIN’LUZ — ASSOCIAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DA LUZ

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada com início a fl. 26 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 6-F do Cartório do Notário
António Paulo Ramos Xavier em Montemor-o-Novo, foi constituída
uma associação, com a denominação em epígrafe, a qual tem a sua
sede no Largo de 25 de Abril, 12, povoação e freguesia da Luz, con-
celho de Mourão, e é constituída por tempo indeterminado.

A Gemin’Luz tem como objecto o desenvolvimento da freguesia
da Luz. Para tanto promoverá, entre outras, acções nos seguintes
domínios: culturais, desportivos, escolares, sociais e económicos. No
quadro da União Europeia e das relações privilegiadas de Portugal com
a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, promoverá intercâm-
bios com cidades, vilas e aldeias, que poderão consubstanciar-se em
protocolos de geminação com autarquias locais ou associações/comi-
tés de geminação, com vista ao aprofundamento das relações de
amizade e cooperação.
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A admissão de sócios efectivos far-se-á mediante deliberação da
direcção, sob proposta de um sócio efectivo e compete à direcção,
nos termos dos estatutos, punir ou exonerar os referidos sócios efec-
tivos.

Está conforme. Na parte omitida nada há além ou em contrário do
que aqui se narra ou transcreve.

23 de Agosto de 2005. — O Notário, António Paulo Ramos Xavier.
3000180928

APE — ASSOCIAÇÃO POR ESTRELA

Certifico que, por escritura lavrada em 28 de Julho de 2005, exa-
rada de fl. 32 a fl. 33 do livro de notas para escrituras diversas n.º 20-
-B do Cartório Notarial de Manteigas, foi constituída uma associação
sem fins lucrativos com a denominação de APE — Associação por
Estrela, com sede na Rua do Mestre Alfredo, 1, Manteigas.

A Associação tem por objecto promover e desenvolver activida-
des de carácter desportivo, social, cultural e ambiental. Promover a
prática desportiva nas modalidades de desporto de montanha, em
especial, esqui, snowboard e BTT.

Contribuir para o desenvolvimento das actividades que constituam
o seu objecto social, fomentando o conhecimento e divulgação das
actividades referidas através de provas, eventos, encontros e todos os
outros meios que se demonstrem adequados a alcançar estes fins. Pro-
mover a formação dos atletas na sua vertente competitiva ou lúdica.
Promover a aquisição de hábitos ecológicos. Promover a defesa e
preservação do património cultural e natural. Promover a Serra da
Estrela e o Parque Natural da Serra da Estrela.

Órgãos da Associação: a direcção, a assembleia geral e o conselho
fiscal.

Os órgãos sociais são eleitos por meio de uma lista onde figurará o
cargo a que se candidatam, através de sufrágio directo e secreto.

A assembleia geral é composta por todos os associados com situa-
ção regularizada perante a associação.

A direcção é constituída por um presidente, um secretário e um
tesoureiro.

O conselho fiscal é constituído por um presidente, um secretário e
um vogal.

Constituem receitas da Associação quotizações dos associados, do-
nativos, protocolos comerciais, formação, subsídios e quaisquer ou-
tras receitas não especificadas e de carácter legal e multas e protes-
tos.

Está na parte respeitante em conformidade com o original.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante, Helena da Conceição Clara
Neves Viegas. 3000178861

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE AZOIA DE BAIXO

Certifico que, por escritura de 29 de Julho de 2005, exarada de
fl. 102 a fl. 102 v.º do livro de notas n.º 278-F do 1.º Cartório Nota-
rial de Santarém, a cargo de notária licenciada Maria Cândida Filipe
da Silva Neto Fernandes, foram alterados os estatutos da associação
denominada de Associação de Caçadores de Azoia de Baixo, número
de identificação de pessoa colectiva n.º 502330694, com sede no
Centro de Cultura e Recreio Alexandre Herculano no lugar e freguesia
de Azoia de Baixo, concelho de Santarém, alteração essa quanto ao
texto da alínea a) do artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da associação é:
a) Defender e promover os interesses que se pendem ou relacio-

nem com as espécies cinegéticas e o exercício da caça e actividades
conexas.

A Associação tem também como objectivo, gerir zonas de caça
associativa ou participar na gestão de zonas de caça nacionais ou
municipais.

b) ....................................................................................................
c) ....................................................................................................

Está conforme ao original e certifico que na parte omitida nada há
em contrário ou além do que neste se narra ou transcreve.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Paula Marques
da Piedade Pereira. 3000179820

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE S. NICOLAU

Certifico que, por escritura de 25 de Agosto de 2005, exarada a
fls. 129 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 7-A
do Cartório Notarial do licenciado António Alfredo Moutinho Águia
Moura, de Marco de Canaveses, sito na Rua de Eusébio da Silva Fer-
reira, Edifício Ordem, lojas 36 e 38, a cargo do licenciado António
Alfredo Moutinho Águia de Moura, foi constituída a associação com
a denominação em epígrafe, com sede na Rua de António Pereira
Monteiro, 98, da freguesia de São Nicolau, do concelho de Marco de
Canaveses, alterou os seus estatutos, nomeadamente, o seu objecto
social e consequentemente o artigo 2.º dos estatutos, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A Associação tem por objectivo, promover o bem-estar e a me-
lhoria de qualidade de vida das pessoas e o seu âmbito de acção, abrange
a freguesia de São Nicolau e freguesias circunvizinhas do concelho de
Marco de Canaveses.

Vai conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — O Notário, António Alfredo Moutinho
Águia de Moura. 3000181999

ADLML — ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
LOCAL DO MINHO — LIMA

Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação que, por es-
critura celebrada no dia de hoje, e exarada a fl. 39 e seguintes do livro
de notas para escrituras diversas n.º 392-E do 1.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi constituída uma Associação nos termos seguin-
tes:

Denominação: ADLML — Associação de Desenvolvimento Local
do Minho — Lima.

Sede: Estrada da Papanata, 239, loja 2, na cidade de Viana do Cas-
telo.

Duração: por tempo indeterminado.
Objecto: desenvolvimento social, cultural, económico e formativo

das comunidades integradas na sua área de intervenção. Assim como
a inserção e formação e animação sócio-cultural da população, apoio
ao tecido institucional e empresarial, a defesa do património cultural
e ambiental; a dinamização para a educação e saúde comunitária, a
realização de estudo de diagnóstico e conferências e seminários, in-
trodução e inovação conceptual e de práticas na área das novas tec-
nologias.

Condições essenciais para a admissão de associados: é omissa a
escritura.

Condições essenciais para a exoneração e exclusão de associados: é
omissa a escritura.

Está conforme com o original.

23 de Junho de 2004. — A Ajudante, Elisabete Natércia Sousa da
Conceição. 3000148569

KAYAK CLUBE OS CASTORES DO ARADE

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Lisboa,
em 22 de Abril de 2005, a fl. 16 do livro n.º 11-A, foi constituída,
por tempo indeterminado, uma associação denominada Kayak Clube
Os Castores do Arade, com sede na Urbanização dos Ferrolhões, lote 9,
rés-do-chão, Ferragudo, Lagoa, e tem por objecto desenvolver a ca-
noagem na região, promover escolas de canoagem, apoiar os adeptos
da canoagem, fomentar a realização de encontros, seminários e está-
gios subordinados a temas com interesse náutico e desportivo, pro-
mover o aperfeiçoamento da equipa de competição, participando em
provas de âmbito local, nacional e internacional, organização de even-
tos desportivos no âmbito da canoagem, manter relações com insti-
tuições análogas, nacionais e estrangeiras.

Podem ser associados todas as pessoas que manifestem interesse
pela canoagem, pela valorização da natureza e protecção do rio
Arade.

22 de Abril de 2005. — O Colaborador do Notário, Domingos
Manuel Ramos Condeça. 3000179909
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ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL FREI JOAQUIM
DE SANTA ROSA DE VITERBO

Certifico que, por escritura outorgada no dia 12 de Agosto do cor-
rente ano, no Cartório Notarial de Aguiar da Beira, a cargo da notá-
ria Cláudia Marisa de Amaral Garcia Pestana dos Santos, a fl. 36 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 47-C, foi constituída uma
associação que, entre outras, se regerá pelas cláusulas seguintes:

Denominação: Associação Sócio-Cultural Frei Joaquim de Santa
Rosa de Viterbo.

Sede: no lugar e freguesia de Gradiz, concelho de Aguiar da Beira.
Fins: promoção social e cultural dos seus associados, dinamização

de infra-estruturas de protecção materno infantil e de terceira idade,
bem como de infra-estruturas do meio rural, de protecção ao meio
ambiente e defesa do património cultural, desporto, recreio, apoio ao
desenvolvimento de actividades dos jovens e o progresso em geral da
freguesia de Gradiz.

Duração: tempo indeterminado.
São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-

lho fiscal.
Admissão: podem inscrever-se como associados os indivíduos que

sejam maiores de 18 anos e as pessoas colectivas.
São causas de exclusão dos associados:
a) os sócios que por actos dolosos tenham prejudicado material-

mente a Associação.

12 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Josefa Ferreira dos
Santos Fidalgo. 3000181993

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CAÇA E PESCA
DE OLEIROS

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Oleiros
no dia 5 de Agosto do ano de 2005, com início a fl. 10 do livro de
notas para escritura diversas n.º 72-D, se procedeu à alteração total
dos estatutos da associação denominada Associação Desportiva de
Caça e Pesca de Oleiros. O texto dos novos estatutos é composto
por 29 artigos e deles ficou a constar, narrativamente, que:

A associação não tem fins lucrativos e é independente de toda e
qualquer organização política e tem por objecto:

a) A promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associa-
dos, a prática de caça e pesca em reservas existentes e a adquirir;

c) A gestão de zonas de caça de interesse municipal ou participa-
ção na gestão de zonas de caça de interesse associativo e turístico;

d) A promoção de formação dos caçadores, para o fomento dos
recursos cinegéticos e prática ordenada, melhorando o exercício da
caça;

e) O estímulo ao cumprimento das normas legais sobre a caça;
f ) A promoção de actividades de formação para candidatos a exa-

me destinado à obtenção de carta de caçador;
g) O fomento de actividades de formação sobre gestão de zonas de

caça e conservação da fauna e seus habitantes;
h) A busca de consenso de interesses entre os caçadores e os pro-

prietários, agricultores, produtores florestais e/ou outros cidadãos in-
teressados na conservação da fauna.

São duas as categorias de associados: efectivos e beneméritos.
São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-

lho fiscal.

Está conforme.

24 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
3000181181

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS
E IDOSOS DA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO

SETÚBAL

Certifico que, por escritura de 20 de Julho corrente, exarada de
fl. 73 a fl. 75 do livro de notas para escrituras diversas n.º 116-D, foi
constituída uma associação sem fins lucrativos nos termos seguintes:

a) A associação tem a denominação Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos da Freguesia de São Sebastião — Setúbal.

b) A sede social é na Rua de Mário Sacramento, sem número, em
Setúbal, freguesia de Setúbal (São Sebastião), concelho de Setúbal.

c) O fim da pessoa colectiva, a contribuição dos associados para o
património social, a forma do seu funcionamento e as demais cláusu-
las estatutárias vão exaradas em documento complementar elaborado

nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que foi
apresentado e que faz parte integrante da referida escritura.

Esta conforme.

22 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Domingos Manuel
Santos M. Garcia. 3000178420

ASSOCIAÇÃO SUAVE AZUL
Certifico que foi extraída no 24.º Cartório Notarial de Lisboa, a

cargo do notário Victor Sampaio Beja, da escritura exarada de fl. 81
a fl. 82 do livro de notas para escrituras diversas n.º 393-B, o seguinte:

Rectificação

No dia 15 de Junho de 2005, no 24.º Cartório Notarial de Lisboa,
perante o notário Vitor Sampaio Beja, compareceram como outor-
gantes:

1.º Válter Carlos dos Santos Duarte Rolo, casado, natural da fre-
guesia de São Sebastião, concelho de Setúbal, residente na Rua da Ma-
dalena, lote 95, 2.º, C, em Setúbal, contribuinte fiscal n.º 217640320.

2.º José Miguel de Matos Cardina Canha, divorciado, natural da
freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal, residente na Rua de
Almeida Garrett, 36, 3.º, em Setúbal, contribuinte fiscal n.º 184286255.

3.º Filipe Miguel Caetano de Oliveira, solteiro, maior, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Setúbal, residente
na Praça do Brasil, 14, 7.º, direito, em Setúbal, contribuinte fiscal
n.º 213920719.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura rectificam a escritura de constituição

de associação denominada Associação Suave Azul, com sede na Rua
de Madalena Claro, lote 95, 2.º, C, em Setúbal, freguesia de São Se-
bastião, lavrada neste Cartório no dia 18 de Março de 2004, a fl. 21
do livro de notas n.º 377-B, no sentido de ficar a constar que o n.º 1
do artigo 16.º do respectivo documento complementar passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 16.º

1 — A assembleia geral reúne-se em sessão ordinária, convocada
por meio de aviso de postal expedido para cada um dos associados
com a antecedência mínima de oito dias com a menção do dia, hora
e local da reunião e a respectiva ordem do dia.

Que em tudo o mais se mantêm o estipulado na mencionada escri-
tura.

Assim o disseram e outorgaram.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o

seu conteúdo, tudo em voz alta e na presença simultânea de todos,
pessoas cujas identidades verifiquei pela exibição dos seus bilhetes de
identidade, respectivamente, n.os 10320880, de 6 de Novembro de
2002, 10265290, de 26 de Fevereiro de 2002, e 11153641, de 27 de
Novembro de 2003, todos emitidos pelos Serviços de Identificação
Civil de Setúbal, tendo o imposto de selo respeitante a este acto sido
liquidado nesta data no montante de € 25.

(Assinaturas ilegíveis.)

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000182784

COMUNIDADE JUDAICA MASORTI BEIT ISRAEL

Certifico que, por escritura de 9 de Setembro de 2005, lavrada com
início a fl. 88 do livro n.º 16 do Cartório Notarial de Lisboa, a cargo
do notário Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi constituída uma asso-
ciação sem fins lucrativos, com a denominação de Comunidade Judai-
ca Masorti Beit Israel, com sede na Rua do Professor Arsénio Cordei-
ro, 15, 6.º, esquerdo, 1600-595 Lisboa, Portugal, com duração de
tempo indeterminado e cujo objecto consiste na promoção e vivên-
cia da cultura judaica, acções para a juventude, religião judaica e ac-
ção social, assim como a promoção da obra do resgate dos bnei anus-
sim e voluntariado. São admitidos como membros efectivos todos os
judeus de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 13 anos, que
ingressem após a constituição da comunidade, sendo elegíveis e elei-
tores. Os menores de 13 anos serão admitidos como membros efecti-
vos mediante autorização escrita dos seus encarregados de educação
(membros fundadores ou efectivos), não sendo elegíveis nem eleito-
res.

12 de Julho de 2005. — O Notário, Carlos Henrique Ribeiro Melon.
3000182836
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ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE MILHAZES
Certifico que, por escritura outorgada em 16 de Abril de 1999,

exarada a fls. 37 e seguintes do livro de notas n.º 497-D do 1.º Cartório
Notarial de Barcelos, a cargo do notário licenciado Jorge Carlos Serro
da Costa e Silva, foi constituída uma associação com a denominação
Associação Desportiva de Milhazes e sede no lugar de Casais, freguesia
de Milhazes, concelho de Barcelos, que tem por objecto a promoção
desportiva, cultural e recreativa dos seus associados, podendo ser
associados todos os indivíduos que se inscrevam e aceitem os estatutos

e regulamentos, que se obrigam ao pagamento de uma quota anual a
deliberar em assembleia geral, cujos órgãos são a assembleia geral, a
direcção e o conselho fiscal, e os seus titulares exercerão os seus cargos
gratuitamente e o mandato tem a duração de três anos, cuja associação
fica vinculada com a assinatura conjunta do presidente e do tesoureiro,

Está conforme com o original.

20 de Setembro de 2005. — O Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000182814
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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
ÁGUEDA

BLOMÁRMORE — INDÚSTRIA DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 556/
770617; identificação de pessoa colectiva n.º 500634785;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1; números e data das apresen-
tações: 07 e 08/15062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente António de Oliveira Marinho, por
renúncia em 1 de Junho de 2005.

Os documentos que serviram de base ao registo efectuado ficaram
depositados na pasta respectiva.

20 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707330

TRÊS MAIAS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2316/
981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504269100.

Certifico que em 13 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

15 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707144

GARRAFINHAS — COMÉRCIO DE BEBIDAS
DE QUALIDADE DE ÁGUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1083/
850111; identificação de pessoa colectiva n.º 501573178.

Certifico que em 13 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

14 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707098

TAVARES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 860/
810318; identificação de pessoa colectiva n.º 501144633.

Certifico que em 13 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

14 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707080

J.  P. L. — ANDRADE — ACESSÓRIOS
DE CICLISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2312/
981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504109936.

Certifico que em 13 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

15 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707101

LEBRES & MAGALHÃES — EXPLORAÇÃO
DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 03146/
20040826; identificação de pessoa colectiva n.º 507036581.

Certifico que em 13 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

15 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2010400704

GRÁFICA IDEAL DE ÁGUEDA — INDÚSTRIAS
GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 402/
731211; identificação de pessoa colectiva n.º 500213844.

Certifico que em 13 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

15 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707110

MUNDO DE BIJUTERIA — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2982/
20030403; identificação de pessoa colectiva n.º 506536378.

Certifico que em 15 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

16 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707187

MANUEL DA SILVA HENRIQUES
REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 855/
810203; identificação de pessoa colectiva n.º 501113746.

Certifico que em 13 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

16 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707209

ROSA NEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1558/
911009; identificação de pessoa colectiva n.º 502626763.

Certifico que em 14 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

15 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707128



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 191 — 4 de Outubro de 200521 680-(12)

SERVICOSTA — SERVIÇOS DE SERRALHARIA
E METALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 973/
820723; identificação de pessoa colectiva n.º 501298258.

Certifico que em 14 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

15 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707160

ANDEL — INDÚSTRIA DE FERRAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 347/
720303; identificação de pessoa colectiva n.º 500022712.

Certifico que em 14 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

15 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707152

GUERRA & ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 847/
810102; identificação de pessoa colectiva n.º 501126619.

Certifico que em 15 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram aprova-
das.

16 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707241

REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS
D’ALAGÔA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1910/
950502; identificação de pessoa colectiva n.º 503403474.

Certifico que em 15 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

16 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707268

MANUEL MARTINS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2595/
20010131; identificação de pessoa colectiva n.º 505305828.

Certifico que em 15 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram aprovadas.

16 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707217

FÁBRICA DE CAMISAS JUDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 285/
691213; identificação de pessoa colectiva n.º 500105200.

Certifico que em 15 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram aprovadas.

16 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707250

ROLEUROPA — COMÉRCIO DE MOTOS, BICICLETAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1391/
900126; identificação de pessoa colectiva n.º 502278820.

Certifico que em 15 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

16 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707195

PORTELA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 511/
761230; identificação de pessoa colectiva n.º 500618550.

Certifico que em 16 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

20 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707314

F. MIRANDA & CALDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 674/
780701; identificação de pessoa colectiva n.º 500774790; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 02/20050616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração do contrato de sociedade, tendo em consequência
sido aditado o artigo 9.º do pacto social, o qual tem a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des ainda que com objecto diferente do seu.

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

24 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2010280954

GARRAFEIRA VINIMARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2495/
20000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504666819.

Certifico que em 15 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

16 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707225

E. E. E. — EMPRESA DE EQUIPAMENTO
ELÉCTRICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 539/
770401; identificação de pessoa colectiva n.º 500641536.

Certifico que em 15 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram apro-
vadas.

16 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707233
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LUXLUMEN — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1127/
860505; identificação de pessoa colectiva n.º 501673970.

Certifico que em 15 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram aprovadas.

16 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707276

BRINGERIE, COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2887/
020712; identificação de pessoa colectiva n.º 506244237.

Certifico que em 20 de Junho de 2005 e em relação à sociedade em
epígrafe foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referente ao ano de 2004, as quais foram aprovadas.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707667

PREDIVOUGA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2671/
20010702; identificação de pessoa colectiva n.º 505569078; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 08/20050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de aumento de capital, realizado em dinheiro por ambos os
sócios, na proporção das suas quotas e em reforço das mesmas, e al-
teração parcial do contrato, tendo sido alterados o n.º 2 do artigo 1.º
e os artigos 3.º e 4.º do pacto social, os quais passaram a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Barril, Edifício Zuzu,
loja Q, lugar de Mourisca do Vouga, freguesia da Trofa, concelho de
Águeda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de vinte mil euros, representado
por duas quotas, no valor nominal de dez mil euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios Evangelista dos Santos Gadelho e Albano Manu-
el de Jesus Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, sendo já gerentes os sócios Evangelista dos San-
tos Gadelho e Albano Manuel de Jesus Gonçalves e ficando desde já
nomeado gerente o não sócio Paulo Jorge Gonçalves dos Santos, sol-
teiro, maior, residente na Rua do Sul, 10, freguesia de Fonte de An-
geão, concelho de Vagos.

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

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

16 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Maria
Margarida Martins da Costa Henriques Flores. 2007707179

PAPELARIA LAIDE DE BALREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 00513;
identificação de pessoa colectiva n.º 500617155; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20050606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente dos sócios João Manuel Romão
Balreira e Mauro Feliciano Romão Balreira, em 20 de Maio de 2005,
por renúncia.

Está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2007706750

EMPRESA CICLISTA MIRALAGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 00097;
identificação de pessoa colectiva n.º 500096023; inscrição n.º 18;
número e data da apresentação: 013/20050606.

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

Nomeação dos órgãos sociais, em 24 de Março de 2005, para o
triénio de 2005-2007.

Conselho de administração: presidente — Aurélio Gomes Ferreira, viú-
vo; Manuel Gomes de Almeida, viúvo, e Angelino Nunes Ferreira, casado.

Conselho fiscal: presidente — Maria da Glória Cardoso Chaves; Luís
Manuel Fernandes Monteiro e Pedro Matos Silva, Garcia Júnior, Pi-
res Caiado & Associados, SROC; suplente — João Paulo Raimundo
Henriques Ferreira.

Está conforme.

15 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2007706776

EUROGRÉS — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE GRÉS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 00584;
identificação de pessoa colectiva n.º 500692777; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 05/20050606.

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

Recondução das funções dos membros dos órgãos sociais para o
quadriénio de 2005-2008, em 12 de Março de 2005.

Está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2007706768

ALBERGARIA O FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 01528;
identificação de pessoa colectiva n.º 502536756; averbamento n.º 3
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20050603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente da sócia Maria Helena Carvalhal
dos Santos, em 31 de Maio de 2005, por renúncia.

Está conforme.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2007706733

F E S — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 02441;
identificação de pessoa colectiva n.º 504606107; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 07/20050603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 1 de Junho de 2005.

Está conforme.

14 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Clara Soares
Pinto. 2007706741

AVEIRO

MARINHO & SILVA — LABORATÓRIO PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Anadia, 36, Glória, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5516;
identificação de pessoa colectiva n.º 505964589; data da apresen-
tação: 210605.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas relati-
vos ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2008664490

LEIMARAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua Cónego Maia, São Bernardo, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5582;
identificação de pessoa colectiva n.º 506324885; data da apresen-
tação: 210605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas relati-
vos ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2008664511

TRÁ-LÁ-LÁ — EDUCAÇÃO PARA CRIANÇA, L.DA

Sede: Rua de Timor, 12, Vera Cruz, Forca Vouga

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4652;
identificação de pessoa colectiva n.º 504477099; data da apresen-
tação: 210605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas relati-
vos ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2008664376

ESTARREJA

ORLANDO NORBERTO RODRIGUEZ NASCIMENTO
HOTELARIA E SIMILARES, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00003/
990602; identificação de pessoa colectiva n.º 819134260; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/050225.

Certifico que, por escritura de 2 de Fevereiro de 2005, a fl. 2 do
livro n.º 208-B do Cartório Notarial da Murtosa, foi aumentado o
capital da sociedade em epígrafe, alterando parcialmente o contrato,
passando o artigo 6.º a ter a seguinte redacção:

6.º

O seu capital é de vinte e cinco mil euros integralmente realizado
em dinheiro.

Conferi, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002398453

ADELINO GOMES DA SILVA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00213/
790316; identificação de pessoa colectiva n.º 500832005; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 04/050418.

Certifico que, por escritura de 4 de Abril de 2005, a fl. 26 do livro
n.º 229-A do Cartório Notarial de Estarreja, foi aumentado o capital
da sociedade em epígrafe, alterando parcialmente o contrato, passan-
do os artigos 3.º e 4.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de onze mil quatrocentos e setenta e dois euros
e trinta e seis cêntimos, distribuído por cinco quotas, uma, de valor
nominal de novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos,
pertencente à própria sociedade, duas de valor nominal de duzentos e
quarenta e nove euros e quarenta cêntimos, cada, pertencentes uma a

cada um dos sócios Adelino Gomes da Silva e José de Oliveira Gomes
da Silva, uma de valor nominal de quatro mil oitocentos e sessenta e
três euros e vinte e oito cêntimos, pertencente ao referido sócio José
de Oliveira Gomes da Silva e outra de valor nominal de cinco mil
cento e doze euros e sessenta e oito cêntimos, pertencente à sócia
Maria do Carmo Ribeiro Santiago.

4.º

1 — A gerência da sociedade pertence a sócios ou não sócios ou
não sócios a nomear em assembleia geral e será remunerada, ou não,
conforme deliberação da mesma.

2 — Ficam desde já designados gerentes os sócios José de Oliveira
Gomes da Silva e Maria do Carmo Ribeiro Santiago.

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

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002404933

COOPSERVEST — COOPERATIVA DE SERVIÇOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00014/
011218; inscrição n.º 3, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; nú-
meros e data das apresentações: 01 e 02/050607.

Certifico que o teor da inscrição n.º 3 é o seguinte:
Designação dos membros da direcção e fiscalização.
Direcção: presidente — Rosa Maria Vieira Tavares, casada; tesou-

reiro — António Augusto Almeida Ferreira, casado; secretário — Car-
los Francisco França de Carvalho.

Fiscalização — José Luís Carapinha Rei.
Prazo: quadriénio de 2005-2008.
Data da deliberação: 10 de Dezembro de 2004.
Mais certifico que o averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 é o se-

guinte:
Deslocação de sede.
Sede: Quimiparque, Parque Empresarial de Estarreja, caixa 19, 3860-

-680 Estarreja.

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002389888

FAÍSCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00701/
940511; identificação de pessoa colectiva n.º 503195529; data do
depósito: 25062004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2003
da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002398356

SOLTAVENTOS — PRODUÇÃO ENERGIA EÓLICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01302/
050608; identificação de pessoa colectiva n.º 504915797; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 02/050608.

Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2004, a fl. 110
do livro n.º 84-A, foi alterada a sede da sociedade em epígrafe, alte-
rando parcialmente o contrato, passando o n.º 1 do artigo 1.º a ter a
seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma de SOLTAVENTOS — Produção
de Energia Eólica, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial da Qui-
migal, freguesia de Beduído, concelho de Estarreja.

Conferi, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002404992
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JOMIARA — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01297/
050531; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/050622.

Certifico que o teor da inscrição n.º 2 é o seguinte:
Nomeação de gerente.
Nomeada: Ana Maria Mendonça Tavares, divorciada, residente na

Rua do Meiral, bloco C, 11, rés-do-chão, esquerdo, Canidelo, Vila Nova
de Gaia.

Data da deliberação: 15 de Junho de 2005.

Conferi, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002389870

RODOANTOÃ — TRANSPORTES, L.DA

(actualmente RODOANTUÃ, TRANSPORTES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00958/
991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504637444;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 02 e 03/050603.

Certifico que o teor do averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 é o
seguinte:

Cessação de funções da gerente Adélia Cristina Valente de Olivei-
ra, por renúncia em 17 de Maio de 2005.

Mais certifico que por escritura de 17 de Maio de 2005, a fl. 42 do
livro n.º 231-A do Cartório Notarial de Estarreja foi alterado parci-
almente o contrato, passando os artigos 1.º e 3.º e os n.os 1, 2 e 3 do
artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma RODOANTUÃ, Transportes, L.da,
e tem a sua sede no Parque Empresarial da Quimiparque, 64, freguesia
de Beduído, concelho de Estarreja.

3.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, dividido em duas
quotas, iguais, cada no valor nominal de vinte e cinco mil euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias.

4.º

1 — A gerência da sociedade pertence a sócios ou não sócios a
nomear em assembleia geral e será remunerada, ou não, conforme
deliberação da mesma.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes António Joaquim Pinho de
Sousa, casado, residente na Travessa de Santa Bárbara, 2, freguesia de
Beduído, concelho de Estarreja, e Fernando Tavares de Oliveira, ca-
sado, residente no Edifício Santa Marinha, bloco 4, 2.º, esquerdo, dita
freguesia de Avanca, os quais detêm capacidade profissional.

3 — A sociedade vincula-se pela intervenção de dois gerentes.

Conferi, está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2002404186

OLIVEIRA DO BAIRRO

ENGIMAQUE — MATERIAL CERÂMICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 664; identificação de pessoa colectiva n.º 504166921; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2009024656

MUNDER — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1113; identificação de pessoa colectiva n.º 506781690; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2006923285

VIEIRA & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 13; identificação de pessoa colectiva n.º 501168028; data do
depósito: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2006925911

EVOLUIR — APOIO EDUCACIONAL E TERAPÊUTICO
A CRIANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 641; identificação de pessoa colectiva n.º 504011740; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2004917563

PLANTAVEN, COMÉRCIO DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1105; identificação de pessoa colectiva n.º 506724654; data do
depósito: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2009024699

ALBERTO DA SILVA ROQUE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 995; identificação de pessoa colectiva n.º 505914735; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2009024630

FERDIC — INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 249; identificação de pessoa colectiva n.º 502200197; data do
depósito: 20050629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2009024672

SUPREMA — SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 434; identificação de pessoa colectiva n.º 503115649; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2008685837

AGÊNCIA FUNERÁRIA DINIS BARTOLOMEU,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 939; identificação de pessoa colectiva n.º 505931966; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2006925725

ADELINO DE ALMEIDA SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 843; identificação de pessoa colectiva n.º 505407876; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora, Isabel Maria Rocha de
Almeida Carlos. 2009024702

CENTROFOGO — MATERIAL CONTRA INCÊNDIO
E PROTECÇÃO PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1143; identificação de pessoa colectiva n.º 506950557; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora, Isabel Maria Rocha de
Almeida Carlos. 2009024710

TRANSPORTADORA CENTRAL DO BICARENHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 773; identificação de pessoa colectiva n.º 504822756; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora, Isabel Maria Rocha de
Almeida Carlos. 2009024729

TRANSPORTES ANTÓNIO & SANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 774; identificação de pessoa colectiva n.º 504824473; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora, Isabel Maria Rocha de
Almeida Carlos. 2009024680

JORGE GOMES — AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 86; identificação de pessoa colectiva n.º 500066881; data do
depósito: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2006923838

LUSORBEA — MONTAGEM DE BICICLETAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1030; identificação de pessoa colectiva n.º 505459256; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Carmo
Tavares de Oliveira Pereira. 2009024885

BARBOTINA — FÁBRICA DE
ARTIGOS CERÂMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 273; identificação de pessoa colectiva n.º 502295147; data do
depósito: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2006922378

RESTAURANTE SELF SERVICE GARFO LIVRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 593; identificação de pessoa colectiva n.º 503974609; data do
depósito: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2001734310

SOCIEDADE HOTELEIRA DO CÉRTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 426; identificação de pessoa colectiva n.º 503075272;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33 e inscrição n.º 35; números e
data das apresentações: 04 e 05/050624.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

 Cessação de funções de gerente de Manuel dos Santos, por renún-
cia.

Data: 8 de Abril de 2005.
Nomeação de gerente de António dos Santos Rita.
Data da deliberação: 8 de Abril de 2005.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2009024044

BRAGA & BARROS — EXTRACÇÃO DE AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 700; identificação de pessoa colectiva n.º 504582453; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/050601.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade e encerramen-
to da liquidação.

Data da aprovação das contas: 26 de Janeiro de 2005.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2009024028

ARTIMUNDO — INDÚSTRIA DE METAL MOLDADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1084; identificação de pessoa colectiva n.º 506680177; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2009025199

BISELARTE — SOCIEDADE DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 433; identificação de pessoa colectiva n.º 503115614; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2004917903

PIRES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 32; identificação de pessoa colectiva n.º 500218722; data do
depósito: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Destacada, Guida Maria
Varanda Pereira de Oliveira Diogo. 2009024605

KART CLUB DE OIÃ — INDÚSTRIA DE TURISMO
E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 658; identificação de pessoa colectiva n.º 503393487; inscri-
ções n.os 11 e 19 e averbamento n.º 1 às inscrição n.º 8 e 10; nú-
meros e data das apresentações: 03 e 11/050627.

Certifico que foi registado o aumento de capital de € 17 457,92
para € 38 018,03, no valor de € 20 560,11, integralmente realizado
em dinheiro.

Forma de subscrição: João Faria Gomes de Oliveira a quantia de
€ 528,85; João Pedro Soares Martins com a quantia de € 14 515,63,
e Rui Miguel Soares Martins a quantia de € 5515,63, para reforço das
respectivas quotas.

Certifico ainda que foi registada a cessação de funções de gerente
de João Pedro Soares Martins, Rui Miguel Soares Martins e João Fa-
ria Gomes de Oliveira, por renúncia.

Data: 13 de Abril de 2005.
Mais certifico que foi registado o aumento de capital de € 38 018,03

para € 120 000, no valor de € 81 981,97, integralmente realizado
em dinheiro.

Forma de subscrição: no valor de € 49 189,18, pela sócia PRO-
FIND — Serviços de Engenharia, L.da, no valor de € 28 693,69 pelo
sócio Vítor Miguel Cravo da Costa e no valor de € 4099,10 pelo
sócio José António dos Santos Gomes, para reforço das respectivas
quotas.

Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Kart Club de Oiã — Indústria de Turis-
mo e Hotelaria, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Oiã, lote
ED, 3770-059, freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social totalmente subscrito e realizado
de cento e vinte mil euros e encontra-se dividido em três quotas, uma,
do valor nominal de setenta e dois mil euros, pertencente à sócia
PROFIND — Serviços de Engenharia, L.da; outra, do valor nominal
de quarenta e dois mil euros, pertencente ao sócio Vítor Miguel Cra-
vo da Costa; e outra, do valor nominal de seis mil euros, pertencente
ao sócio José António dos Santos Gomes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios José António
dos Santos Gomes e Vítor Miguel Cravo da Costa e em representação
da sócia PROFIND, a Francisco Jorge Marieiro Salvadorinho, já no-
meados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade validamente nos seus actos e contra-
tos são necessárias duas assinaturas, sendo uma delas, obrigatoriamen-
te, a do gerente Francisco Jorge Madeiro Salvadorenho.

Foi depositado o pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2009024010

BEJA
ALJUSTREL

ESTELA & PEDRO MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 00234/
050106; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 05/
050106.

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2004, lavrada a
fl. 115 do livro n.º 71-D do Cartório Notarial de Aljustrel, Estela Maria
da Silva Parreira, casada com Pedro Miguel da Silva Duarte Parreira,
na comunhão de adquiridos, residente na Rua do Dr. Sousa Branco, 5,
Montes Velhos, concelho de Aljustrel, e Pedro Miguel da Silva Duar-
te Parreira, casado e residente com a primeira, constituem entre si
uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Estela & Pedro Minimercado, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Sousa Branco, 5,
em Montes Velhos, freguesia de São João de Negrilhos, concelho de
Aljustrel.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
podem ser criadas ou extintas, agências, filiais, delegações ou quais-
quer outras formas de representação, da sociedade no território na-
cional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de produtos ali-
mentares.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros, representado pela soma de duas quotas no valor nominal de
cinco mil euros cada uma pertencente uma cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte vezes o capital social.

2 — Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade,
mediante condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios ou a não só-
cios.

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

3 — Ficam desde já, nomeados gerentes os sócios Estela Maria da
Silva Parreira e Pedro Miguel da Silva Duarte Parreira.

4 — A gerência não poderá obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor ou em quaisquer outros actos estranhos aos ne-
gócios sociais.

ARTIGO 6.º

1 — A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da

sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios em segundo, é con-
ferido o direito de preferência.

3 — Se houver mais do que um sócio interessado na aquisição da
quota do sócio cedente, esta será dividida proporcionalmente ao va-
lor da quota de cada um dos sócios interessados.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, do
mesmo ramo ou com objecto diferente do seu e em todas as socieda-
des reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas, nos termos a deliberar em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Filipe Cardoso
Fitas. 2006234587

NABALCAÇA — TURISMO CINEGÉTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 00240/
050216; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
050216.

Certifico que, por escritura de 15 de Fevereiro de 2005, lavrada a
fl. 142 do livro n.º 252 do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Setúbal, José António Soares Fernandes, casado
com Maria Isolete Serra Guerreiro Soares Fernandes, na comunhão de
adquiridos, residente no Largo de António Fernandes, Rio de Moi-
nhos, concelho de Aljustrel; António José Soares Fernandes, solteiro,
maior, residente na Praceta do Professor Doutor José Sebastião Sil-
va, 11, 7.º, esquerdo, Carnaxide, Oeiras, e Carlos Júlio de Carvalho,
casado com Maria Júlia Mateus de Brito Carvalho, na comunhão de
adquiridos, residente na Rua de Adeodato Barreto, 10, Aljustrel, cons-
tituem entre si uma sociedade comercial por quotas nos termos cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma NABALCAÇA — Turismo
Cinegético, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo de António Fernandes,
freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Aljustrel.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na caça, pesca e repovoamento
cinegético, exploração de zonas de caça, Reprodução, criação deten-

ção de espécies e subespécies cinegéticas em cativeiro. Criação de cães
e furões. Turismo cinegético. Actividades de desporto e lazer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e um euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros, pertencente uma a
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

6 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Filipe Cardoso
Fitas. 2006234706

ANA & RAUL DUARTE — FABRICO DE BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 00124/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503878260; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 01/301204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 6, foi regista a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da deliberação: 27 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2005. — O Segundo-Ajudante, em exercício, João
Filipe Cardoso Fitas. 2006234579

CASA GRANDE — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 00034/
881109; data do depósito: 190205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
do na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Filipe Cardoso
Fitas. 2006234722

JÚLIA TOMÁS — CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 00235/
050107; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
050107.

Certifico que, por escritura de 14 de Dezembro de 2004, lavrada a
fl. 42 do livro n.º 71-D do Cartório Notarial de Aljustrel, Maria Júlia
Tomás de Assunção, divorciada, residente na Avenida de Algares, 241,
Aljustrel, constitui uma sociedade comercial por quotas nos termos
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Júlia Tomás — Cabeleireiros,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 89, na
freguesia e concelho de Aljustrel.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
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podem ser criadas ou extintas, agências, filiais ou delegações ou quais-
quer outras formas de representação, da sociedade no território naci-
onal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto salão de cabeleireiro e estética e co-
mércio de produtos inerentes à actividade.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

2 — À sócia poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de vinte vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia única ou a não
sócios.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, do
mesmo ramo ou com objecto diferente do seu e em todas as socieda-
des reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas, nos termos a deliberar em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Filipe Cardoso
Fitas. 2006234609

NUTRICAÇA — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE AVES DE CAÇA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 00050/
900314; inscrições n.os 06, 07 e averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 08; números e data das apresentações: 01, 02 e 03/291204.

Certifico que, por escritura de 29 de Julho de 2004, lavrada a fl. 35
do livro n.º 55-D do Cartório Notarial de Aljustrel, Francisco José
Cordeira Rocha, casado com Maria Custódia dos Anjos Castanho, na
comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Olivença, 62-C, fregue-
sia e concelho de Aljustrel, e Maria Custódia dos Anjos Castanho,
casada e residente com o primeiro, constituem entre si uma sociedade
unipessoal por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a filma NUTRICAÇA — Produção e Co-
mercialização de Aves de Caça, Sociedade Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Castanheiro, 7, em Jun-
geiros, freguesia de São João de Negrilhos, concelho de Aljustrel.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de aves
de caça e capoeira e produtos afins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

2 — Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, do
mesmo ramo ou com objecto diferente do seu e em todas as socieda-
des reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas, nos ternos a deliberar em assembleia geral.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Filipe Cardoso
Fitas. 2006234650

AGRALUS — BENS E PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 00071/
910924; identificação de pessoa colectiva n.º 502620072; data do
depósito: 050311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Filipe Cardoso
Fitas. 2006234617

RIOAÇO — SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 00238/
050202; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 05/
050202.

Certifico que, por escritura de 24 de Janeiro de 2005, lavrada a
fl. 98 do livro n.º 72-D do Cartório Notarial de Aljustrel, Sónia Isabel
Godinho da Silva, casada com Luís Miguel Costa Pereira Diogo, na
comunhão de adquiridos, residente na Travessa do Largo da Escola,
Quinta do Sol, Rio de Moinhos, concelho de Aljustrel, e Luís Miguel
Costa Pereira Diogo, casado e residente com a primeira, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma RIOAÇO — Serralharia Mecânica
e Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Travessa do Largo da Escola,
Quinta do Sol, freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Aljustrel.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
podem ser criadas ou extintas, agências, filiais, delegações ou quais-
quer outras formas de representação, da sociedade no território naci-
onal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: trabalhos de serralharia mecânica e
civil e manutenção industrial.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, representado pela soma de duas quotas no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencente uma a cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte vezes o capital social.

2 — Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade,
mediante condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios ou a não só-
cios.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Miguel Costa
Pereira Diogo.
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4 — A gerência não poderá obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor ou em quaisquer outros actos estranhos aos ne-
gócios sociais.

ARTIGO 6.º

1 — A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da

sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios em segundo, é con-
ferido o direito de preferência.

3 — Se houver mais do que um sócio interessado na aquisição da
quota do sócio cedente, esta será dividida proporcionalmente ao va-
lor da quota de cada um dos sócios interessados.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, do
mesmo ramo ou com objecto diferente do seu e em todas as socieda-
des, reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas, nos termos a deliberar em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Filipe Cardoso
Fitas. 2006234684

ALVITO

JOAQUIM BRANQUINHO & ISIDORO BRANQUINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 00037/
970505; identificação de pessoa colectiva n.º 503875058.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas respei-
tante ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Charruadas Hermenegildo. 2001457154

BEJA

AGRICOLA LA ZORRERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01834/
040812; identificação de pessoa colectiva n.º 507058801;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 02; números
e data das apresentações: 01 e 02/20050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Cessação das funções de gerente de Pedro Manuel Ramos Silves-
tre Ferreira por renúncia.

Data: 31 de Março de 2005;
2) Designação de membro de órgão social: gerente designado —

Ramon Bordas Cuellar, solteiro, maior, residente na Calle Castelar,
19, 3.º, direito, Beja.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Conferida. Está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104560

AGRICOLA MOSQUILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01835/
20040812; identificação de pessoa colectiva n.º 507058755;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 3 e 4/20050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Cessação das funções de gerente de Pedro Manuel Ramos Silves-
tre Ferreira em 31 de Março de 2005, por renúncia.

2) Nomeação de gerente de Maria del Mar Quintana Valverde,
casada, residente na Avenida de Eduardo Dato-Huerta Rey H-3.º, di-
reito, Sevilha, Espanha.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104706

AGRICOLA LOS GANCHALES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01838/
20040812; identificação de pessoa colectiva n.º 507058763;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 5 e 6/20050609.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram efectu-
ados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de membro do órgão social de Pedro Manuel
Ramos Ferreira, por renúncia.

Data: 31 de Março de 2005.
Designação de membro de órgão social.
Órgão designado: Rodrigo Fernández Parladé, casado, residente na

Calle António Cortés Lladó, 5.º, 1.º, Sevilha, Espanha.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104579

AGRICOLA GARGANTA FRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01839/
20040812; identificação de pessoa colectiva n.º 507058810;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 7 e 8/20050609.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação das funções de gerência de Pedro Manuel Ramos Sil-
vestre Ferreira, renuncia.

Data: 31 de Março de 2005.
2.º Nomeação de gerência — gerente: Juan Nepomuceno de San-

gran Davila, solteiro, maior, Calle San António Maria Claret 23,
Sevilha, Espanha.

Data: 31 de Março de 2005.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104714

AGRICOLA LAS TOGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01837/
20040812; identificação de pessoa colectiva n.º 507058771;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 09 e 10/20050609.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções de membro do órgão social: Pedro Manuel
Ramos Silvestre Ferreira, por renúncia.

Data: de 31 de Março de 2005.
2) Designação de membro de órgão social: gerente — Maria Del

Valle Ostos Munõz, casada — Calle António Cortés Lladó, 5.º,1.º, Se-
vilha, Espanha.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104722

AGRICOLA BARRO BLANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01836/
20040812; identificação de pessoa colectiva n.º 507058780;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 11 e 12/20050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções de membro do órgão social gerente: Pedro
Manuel Ramos Silvestre Ferreira, por renúncia.

Data: 31 de Março de 2005.
2) Designação de membro de órgão social: gerente — Angela Ma-

ria Bordas Cuellar, casada residente na Calle Castelar 19, 3.º, direito,
Sevilha, Espanha.
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Data da deliberação: 20050331.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104730

AGRICOLA COSTILLARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01840/
20040812; identificação de pessoa colectiva n.º 507058828;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 13 e 14/20050609.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação das funções de gerência de Pedro Manuel Ramos Sil-
vestre Ferreira, por renuncia.

Data: 31 de Março de 2005.
2.º Nomeação de gerência: gerente — Roberto Sangran Davila,

solteiro, maior, residente na Calle San António Maria Claret, 23,
Sevilha, Espanha.

Data: 31 de Março de 2005.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104226

AGRICOLA EL MURTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01841/
20040812; identificação de pessoa colectiva n.º 507058844;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 02; números e
data das apresentações: 15 e 16/20050609.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções de aro do órgão social gerente — Pedro
Manuel Ramos Silvestre Ferreira, por renúncia.

Data: 31 de Março de 2005.
2) Designação de aro de órgão social gerente designado — Francis-

co Javier Fernández Parladé, casado, residente na Avenida de Eduar-
do Dato-Huerta Rey H-4, 3.º, D, Sevilha, Espanha.

Data da deliberação: 20050331.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104587

CSEIA — CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
IMOBILIÁRIO E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01541/
20011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505698358; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20050609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010104609

CUBA

GOÍSGAS — INSTALAÇÃO DE REDES DE GÁS, L.DA

Sede: Rua de Manuel da Fonseca, 18, freguesia e concelho
de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 00231/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505403625; data da
apresentação: 20050617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2005. — A Ajudante, Artemisa de Jesus Piçarra
Nobre. 2001475101

AGÊNCIA FUNERÁRIA PÓLVORA, L.DA

Sede: Rua do Professor Manuel Vitorino Batarda, 25, freguesia
e concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 00238/
020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505886170; data da
apresentação: 20050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, Artemisa de Jesus Piçarra
Nobre. 2001474970

GUEROPA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃO, L.DA

Sede: Rua Formosa, 120, freguesia e concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 00135/
880314; identificação de pessoa colectiva n.º 501948406; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Artemisa de Jesus Piçarra
Nobre. 2001474989

L. BAIÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro, 37,
freguesia e concelho de Cuba

Conservatória do Registo Comercial de Cuba. Matrícula n.º 0000247/
20021003; identificação de pessoa colectiva n.º 506291715; data
da apresentação: 20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Artemisa de Jesus Piçarra
Nobre. 2001474997

MÉRTOLA

SOCIEDADE AGRÍCOLA CENTRAL
DA AMENDOEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 00032/
960108; identificação de pessoa colectiva n.º 500263655; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas relativos ao ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 1000288620

SOCIEDADE DE AZEITES MERTILENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 001074/
980427; identificação de pessoa colectiva n.º 501946705; data da
apresentação: 21062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas relativos ao ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 1000288621

BOMBEIRA DO GUADIANA — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E AGRO TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 00170/
980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504195786; data da
apresentação: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas relativos ao ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ermelinda da
Conceição Freitas de Moura Augusto. 1000288627

BRAGA
ESPOSENDE

ROGÉRIO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00348/881204; identificação de pessoa colectiva n.º 502075910.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2004209690

CONSTRUÇÃO CIVIL — ASSUNÇÃO ANDRADE
& PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01251/011120; identificação de pessoa colectiva n.º 505765535.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007184400

SOLARNORTE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01458/030812; identificação de pessoa colectiva n.º 505756277.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007184427

CASAS DA BARCA — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00642/950112; identificação de pessoa colectiva n.º 503367753.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007184419

SANDRA SÁ — CONTABILIDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01122/010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505478188.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007190150

RODRIGUES & MARQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00425/901030; identificação de pessoa colectiva n.º 502438622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007184320

PEIXARIA SUSANA GUIMARÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01231/011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505700751.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007191539

LIPACO — LINHAS PARA CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00306/880205; identificação de pessoa colectiva n.º 501929959.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007191520

PEDRALVES — INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01460/030818; identificação de pessoa colectiva n.º 506521443.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007191237

TRANSPORTES DE MERCADORIAS M. D. & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01030/000926; identificação de pessoa colectiva n.º 505091607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007191555
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S. B. L. — COMÉRCIO DE COMPONENTES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00677/950810; identificação de pessoa colectiva n.º 503478970.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007191385

MÓVEIS CARVALHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00522/930126; identificação de pessoa colectiva n.º 502909838.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007191628

AVIFÃO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00705/960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503575950.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007191245

ALFREDO E ROGÉRIO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00294/871001; identificação de pessoa colectiva n.º 501882049.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007191229

BRAGA & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00057/720929; identificação de pessoa colectiva n.º 500047081.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007191490

RESTAURANTE BAR CASAL NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01161/010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505595680.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007191571

STAND FAROL FOZ — PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00942/990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504774450.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Madalena Odete da
Graça Eiras Martins. 2007191709

GARCIA E IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00155/810429; identificação de pessoa colectiva n.º 501157050.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007191504

MOTOFÃOZENSE, COMÉRCIO DE MOTORES
DE EXPLOSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01567/041109; identificação de pessoa colectiva n.º 507136870.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007191369

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE ESPOSENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01268/011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505882485.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2007191512

EÓLICA DA ARADA — EMPREENDIMENTOS EÓLICOS
DA SERRA DA ARADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01340/021003; identificação de pessoa colectiva n.º 505882000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2004209712

EOLENERG — EMPREENDIMENTOS ELÉCTRICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01466/030923; identificação de pessoa colectiva n.º 505455900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 21 de Junho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2004209704
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GUIMARÃES

P.  J .  VAZ DE CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9974;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Contrato de sociedade

No dia 20 de Junho de 2005, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fátima Es-
teves, notária deste cartório, compareceu: Pedro José de Jesus Costa
Vaz de Carvalho, número de identificação fiscal 198849729, casado
com Susana Raquel Bravo da Silva sob o regime da separação de bens,
natural da freguesia de Paranhos, concelho do Porto, residente na
Avenida de D. João IV, Centro Comercial Vila, 13.ª fase, 6.º, esquer-
do, freguesia de Guimarães (São Sebastião), concelho de Guimarães,
portador do bilhete de identidade n.º 8900327, emitido em 8 de Maio
de 2000, por Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo seu referido bilhete de
identidade.

E declarou que pela presente escritura, e não sendo sócio de qual-
quer outra unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por quotas,
que há de regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma P. J. Vaz de Carvalho,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de D. João IV, Cen-
tro Comercial Vila, 13.ª fase, 6.º, esquerdo, freguesia de Guimarães
(São Sebastião), concelho de Guimarães.

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 consultoria em
marketing e estratégia comercial; actividades de formação neste âm-
bito; promoção e organização de eventos nomeadamente congressos,
festas, feiras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente o próprio sócio.

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

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.

Disposição transitória

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 o original.

22 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011327040

BRUNO MARQUES, L.DA

Sede: Rua de José Espregueira, 23, rés-do-chão, direito,
Viana do Castelo

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9970;
identificação de pessoa colectiva n.º 506903567; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 38/20050613.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do pacto social, alterando o artigo 1.º
que fica com a seguinte composição:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bruno Marques, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Mousinho de Albuquerque, 85, freguesia de Creixomil,
concelho de Guimarães.

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

14 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011326958

AMBIENTAR — CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de São João Batista, 960, 2.º, direito, freguesia
de Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7485;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 53/20050620.

Certifico que foi efectuado o registo da cessação de funções do
gerente Rui Fernando de Sousa Machado, por renúncia.

21 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2011327024

MONTEIRO OLIVEIRA — ACTIVIDADE
DE TRANSPORTES EM TÁXI, L.DA

Sede: Rua de D. João I, 221, 1.º, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8891;
identificação de pessoa colectiva n.º 506417832; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das apresenta-
ções: 01 e 02/20050613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração parcial do pacto social quanto aos seus artigos 1.º
e 4.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Táxis Fundador, L.da, e tem a
sua sede na Rua de D. João I, 221, 1.º, da freguesia de Guimarães (São
Paio), concelho de Guimarães.

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 Joaquim da Silva Costa
e ainda o não sócio Cândido Ribeiro da Silva.

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

Certifico ainda, que foi também efectuado, o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Orquídea Maria Martins da Costa Si-
mões, em 9 de Junho de 2005, por renúncia.

14 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011326966

DIVERTAIPAS — SOCIEDADE DE DIVERSÕES, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3411;
identificação de pessoa colectiva n.º 502360399; averbamento
n.º of. 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 14; números e data das
apresentações: of. 70 e 73/20050609.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração parcial do pacto social, quanto aos seus artigos 3.º
e 5.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de quatro
mil euros, pertencente à sócia Susana Patrícia de Freitas Ferreira e
outra do valor nominal de mil euros, pertencente ao sócio Rui Pedro
Ferreira Marques.

ARTIGO 5.º

§ único. Fica desde já nomeada gerente a sócia Susana Patrícia de
Freitas Ferreira.

Certifico ainda, que foi também efectuado, o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Carlos Evangelista Macedo de Freitas,
em 9 de Junho de 2005, por renúncia.

14 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011326940

FRANCISCO ANGELINO — CORTE E COSTURA
DE CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9968;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20050609.

Constituição de sociedade unipessoal

Francisco Angelino Pereira de Azevedo, número de identificação
fiscal 209361220, casado com Paula Cristina Lopes Pereira, no regi-
me de Comunhão de Adquiridos, residente na Rua de Norte Coppe,
266, 2.º direito, freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães,
bilhete de identidade n.º 11282350, de 9 de Outubro de 2001, emitido
pelos serviços de Identificação de Lisboa.

Constituição de uma sociedade comercial unipessoal por quotas, que
se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Francisco Angelino — Corte e Costura
de Calçado, Unipessoal, L.da, número de identificação de pessoa co-
lectiva 507348478, com sede no lugar de Barregão de Baixo, fregue-
sia de São Lourenço de Selho, concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no corte e costura de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma quota do valor nominal de cinco mil
euros pertencentes ao sócio Francisco Angelino Pereira de Azevedo.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um gerente
nomeado em assembleia geral.

2 — Porém, fica desde já nomeado gerente o sócio Francisco An-
gelino Pereira de Azevedo.

ARTIGO 5.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um só gerente.

O sócio em questão declara que não é sócio de mais nenhuma so-
ciedade unipessoal por quotas. Declara ainda que a gerência fica auto-
rizada a levantar o indispensável do capital social depositado na com-
petente instituição bancária, para fazer face às despesas de escritura
publicações e registo, bem como a outras despesas inerentes ao início
da actividade social.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2004519002

CANCELAS BAR E ADEGA REGIONAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9971;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20050616.

Contrato de sociedade unipessoal

(M.G) No dia 16 de Maio de 2005, no 1.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva no-
tária, compareceu a outorgante:

Dulce Maria Vaz Pinto Pereira, número de identificação fiscal
225429829, casada com Paulo Daniel Martins Pereira, sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente na Rua da Portela dos Remé-
dios, 29, 3.º, freguesia de Urgeses, e natural da de Abação (São Tomé),
ambas deste concelho.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do bilhete de
identidade n.º 12010807 emitido em 6 de Janeiro de 2005, pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ela foi dito que constitui uma sociedade comercial unipessoal
por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Cancelas Bar e Adega
Regional, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de 24 de Junho,
39, freguesia de Aldão, concelho de Guimarães.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto restaurante com lugares ao balcão
(snack-bar).

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e está concentrado numa única quota pertencente à
sócia.

2 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
dez vezes o valor nominal da respectiva quota.

ARTIGO 4.º

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

2 — Porém, fica desde já designada gerente a única sócia, Dulce
Maria Vaz Pinto Pereira.

3 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer sociedades, independentemente
do respectivo objecto.

Declarou ainda a outorgante:
a) Que não é sócia de qualquer outra sociedade unipessoal por quo-

tas;
b) Que a gerência fica autorizada a levantar o capital social depo-

sitado na competente Instituição Bancária, para fazer face às despe-
sas de escritura, publicações e registo, bem como à aquisição do equi-
pamento necessário à sua instalação e para iniciar a actividade social;

c) Que já foi efectuado hoje o depósito da totalidade do capital
social, em nome da sociedade, na Agência do Toural da Caixa Geral
de Depósitos, S. A.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011327970

VENGOS — COMÉRCIO DE PRODUTOS DE VENDING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9972;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20050620.

Contrato de sociedade

No dia 16 de Maio de 2005, no 2.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Carlos Manuel Forte Ribeiro Tavares, respectivo
Notário, compareceram os outorgantes:

1.º António Agostinho de Freitas Ribeiro, número de identificação
fiscal 117694819, casado com Adelaide Maria Peixoto Alves de Car-
valho sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de 4
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de Outubro, 46, freguesia de Urgezes, concelho de Guimarães e natu-
ral da freguesia de Caldas de Vizela (São João), então ainda do conce-
lho de Guimarães;

2.º Joaquim Fernando Bourbon Moreira, número de identificação
fiscal 141139749, casado com Rosa de Araújo Pinheiro sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente na Alameda de São Dâmaso,
480, 2.º, freguesia de Guimarães (São Sebastião), concelho de Guima-
rães, e natural da freguesia de Armil, concelho de Fafe;

3.º Ana Paula Lopes Teles, número de identificação fiscal
219744351, solteira, maior, residente na Avenida do Dr. Mário So-
ares, 447, freguesia de Joane, concelho de Vila Nova de Famalicão, e
natural da freguesia de Azurém, concelho de Guimarães;

4 — Filipa Maria de Freitas Alves Dias, número de identificação
fiscal 116416521, casada com Joaquim Altino Dias Alves Teixeira,
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Fermil,
38, freguesia de Infias, concelho de Vizela, e natural da freguesia de
Caldas de Vizela (São Miguel), então ainda do concelho de Guimarães;

5 — Fernanda Maria Ferreira Loureiro da Silva, número de identi-
ficação fiscal 166590037, casada com António Luís Pereira da Silva
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de D. Gui-
lherme Augusto, 770, freguesia de Selho (São Jorge), deste concelho
e natural da freguesia e concelho de Fafe.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante pela exibição do
bilhete de identidade número 3319913, de 25 de Novembro de 1997,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa e a dos res-
tantes outorgantes por conhecimento pessoal.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura constituem entre si uma sociedade co-

mercial anónima, com a firma VENGOS — Comércio de Produtos de
Vending, S. A., com sede na Rua de 4 de Outubro, freguesia de Urge-
zes, concelho de Guimarães, a qual tem por objecto o comércio de
produtos de vending e tecelagem de fio tipo algodão, com o capital
social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro de cinquenta
mil euros, representado por cinquenta mil acções ao portador do valor
nominal de um euro cada uma, subscrito pelo sócio António Agosti-
nho Freitas Ribeiro quanto a quarenta e nove mil e seiscentos euros
e pelos restantes quatro sócios com cem euros cada, a qual ficará a
reger-se pelos estatutos constantes de documento complementar ela-
borado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado,
para ficar a fazer parte integrante desta escritura, cujo conteúdo de-
claram expressamente conhecer perfeitamente e aceitar, pelo que é
dispensada a sua leitura.

Declararam finalmente os outorgantes sob sua inteira responsabili-
dade:

Que foi efectuado em hoje o depósito da totalidade do capital so-
cial, no valor de cinquenta mil euros, junto da agência de Guimarães,
do Finibanco, S. A., e que a administração da sociedade fica desde já
autorizada a proceder ao levantamento da totalidade do capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela administração, nesse período, logo que definitivamente
registada.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado para instruir a escritura de contra-
to de sociedade anónima com a firma VENGOS — Comércio de
Produtos de Vending, S. A., lavrada no 2.º Cartório Notarial de
Guimarães no dia 16 de Maio de 2005.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VENGOS — Comércio de Produ-
tos de Vending, S. A.

2 — A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social situa-se na Rua de 4 de Outubro, freguesia de
Urgezes, concelho de Guimarães.

2 — Por simples deliberação do Administrador a sede e o estabele-
cimento social poderão ser deslocados para outra localidade, no mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes, e poderão ser criadas su-
cursais, agências, delegações ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos de vending e
tecelagem de fio tipo algodão.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros e divide-se em 50 000 acções, com o valor
nominal de um 1 euro cada uma.

ARTIGO 5.º

1 — As acções são ao portador.
2 — As acções podem revestir a forma meramente escritura) ou

incorporar-se em títulos de uma, cinco, dez, cem, quinhentas, mil,
cinco mil e dez mil acções, sendo permitida a sua concentração ou
divisão.

3 — Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções, conterão as assinaturas do administrador, podendo ser de chan-
cela.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares de
empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico e, bem
assim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em
sociedade de responsabilidade limitada, qualquer que seja o objecto des-
tas e embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 7.º

1 — Nos aumentos de capital da sociedade os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente a
quem não for accionista.

2 — O direito de preferência referido no número anterior será
exercido pelos accionistas preferentes nos termos estipulados no ar-
tigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 — Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes ao interesse social.

2 — Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deliberar em
sentido diverso.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto até ao
montante representativo de metade do capital social, converter ac-
ções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em conformidade
com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das formas
previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado em as-
sembleia geral.

2 — Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral o administrador único e
o conselho fiscal ou fiscal único.

SECÇÃO I

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas, to-
dos nela podendo votar, representando cada acção um voto.

2 — Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 191 — 4 de Outubro de 2005 21 680-(27)

3 — As representações de accionistas serão comunicadas ao presi-
dente da mesa por carta com a assinatura reconhecida notarialmente
ou certificada pela sociedade, entregue na sede social até cinco dias
úteis antes da data designada para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 — Tem direito de voto o accionista titular de pelo menos cem
acções registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na sede
social ou em qualquer instituição de crédito até dez dias antes da data
designada para a reunião da assembleia geral, comprovado perante a
sociedade tal depósito até cinco dias antes da data da reunião.

2 — Os accionistas possuidores de um número inferior a cem ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazen-
do-se então representar por um accionista dos agrupados, o que terá
de ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral por meio
de carta e até dez dias antes da data da reunião.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionista ou não, eleitos por quatro anos pela assem-
bleia geral, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos quadrié-
nios sem qualquer limitação.

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convocató-
ria, estando presentes ou representados accionistas titulares de pelo
menos 50 % das acções ordinárias.

2 — A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma se-
gunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir-se por falta de quórum, dentro de trinta dias, mas não antes de
quinze, podendo esta deliberar qualquer que seja o número de accio-
nistas presentes e o capital por eles representado.

SECÇÃO II

Administrador único

ARTIGO 16.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único, que pode ser ou não accionista, eleito pela assembleia
geral por um período de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição
por sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 — O administrador único, dispensado de caução, terá ou não re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, sendo que a
sua remuneração poderá ser certa ou consistir total ou parcialmente
numa percentagem dos lucros distribuídos do exercício.

ARTIGO 17.º

Compete ao administrador único exercer os mais amplos poderes
de gerência, representando a sociedade em juízo e fora dele, e prati-
cando todos os actos e exercendo todas as funções necessárias à rea-
lização do objecto social e, nomeadamente, decidir sobre:

a) Aquisição de bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-los
ou obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate de
constituição de garantias reais.

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade.

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a socie-
dade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros.

d) Deliberar sobre a participação da sociedade em quaisquer socie-
dades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a associação
com outras empresas.

e) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte deles.

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos.
g) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração.
h) Exercer os direitos sociais relativos às participações financeiras

da titularidade da sociedade.
i) Constituir procuradores ou mandatários nos termos do artigo 256.º

do Código Comercial ou para quaisquer outros e determinados fins.
j) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabelecimen-

tos.
ARTIGO 18.º

1 — A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura de:
a) Do administrador único.
b) De um procurador da sociedade com poderes bastantes.
c) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe for con-

ferido pelo administrador único e constantes da respectiva procuração.

SECÇÃO III

Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 19.º

 1 — A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único e a um
suplente, ou a um conselho fiscal eleitos em assembleia geral pelo
prazo de quatro anos, sendo a reeleição sempre permitida. Caso exis-
ta um conselho fiscal, este será composto por três membros efecti-
vos e um suplente.

2 — O fiscal único e o suplente, ou um dos membros do conselho
Fiscal e o suplente serão revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores de contas, nos termos legais.

3 — A competência do fiscal único ou do conselho fiscal é a fixa-
da por lei.

ARTIGO 20.º

O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei e, além
disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer por inici-
ativa própria quer a pedido de qualquer dos restantes membros, ou a
solicitação do administrador único.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 21.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

1 — Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre constituição de
reservas.

2 — Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por maio-
ria simples, e dentro das limitações legais, deliberar afectá-lo, total
ou parcialmente, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou
destiná-lo a outras aplicações especificas do interesse da sociedade,
ou atribuí-lo a dividendos aos accionistas na proporção das acções
que possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 24.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á, extrajudicialmente, à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários o
administrador em exercício.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011322340

A TASCA DO MINGOS — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9976;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/20050621.

Contrato de sociedade

No dia 31 de Maio do 2005, no meu Cartório, situado na Praça
Conde Agrolongo, 35, 1.º, cidade de Braga, perante mim, Aida Ma-
nuela Rocha de Sousa, notária, compareceu como outorgante:

Domingos Manuel Mendes Pereira. número de identificação fis-
cal 214077144, natural da freguesia de Candoso (São Martinho) onde
reside na Rua do Reboto, 454, concelho de Guimarães, casado no
regime da comunhão de adquiridos com Sara Cristina Alves Mar-
ques.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete de
identidade n.º 11530429, de 28 de Outubro de 2003, emitido em Lis-
boa.
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Declarou o outorgante:
Que não é sócio de outra sociedade unipessoal e, pela presente

escritura, celebra um contrato de sociedade comercial unipessoal por
quotas, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma A Tasca do Mingos — Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Reboto, 454, freguesia de
Candoso (São Martinho), concelho de Guimarães.

3.º

O objecto social é: restaurante do tipo tradicional.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e representa-se por uma quota de igual valor do sócio único
Domingos Manuel Mendes Pereira.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
cinquenta mil euros.

6.º

A administração e a representação da sociedade, incumbem a um
ou mais gerente, sócio ou terceiros, remunerados ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral.

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Domingos Manuel
Mendes Pereira.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

7.º

São autorizados negócios jurídicos entre a sociedade e o sócio úni-
co, mas os negócios devem servir a prossecução do objecto da soci-
edade, obedecerem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos
devem observar a forma escrita.

Que a gerência fica autorizada antes do registo definitivo da soci-
edade, a celebrar quaisquer negócios jurídicos compreendidos no ob-
jecto social, bem como tomar de arrendamento ou trespasse quais-
quer locais e a proceder ao levantamento do capital depositado para
fazer face a despesas de instalação e equipamento e às desta escritura
e seu registo, despesas que a sociedade assume.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011323118

SERIFLEX — EMBALAGENS IMPRESSAS E FLEXÍVEIS, L.DA

Sede: Rua do Retiro, 25-29, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 933;
identificação de pessoa colectiva n.º 500245363; inscrição n.º 17;
número e data da apresentação: 58/20050620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o registo de alteração parcial do pacto social, alterando o arti-
go 1.º que fica com a seguinte composição:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação SERIFLEX — Emba-
lagens, L.da, tem a sua sede na Rua dos Mártires, sem número, da fre-
guesia de Azurém, do concelho de Guimarães.

O texto actualizado do contrato social foi depositado na respecti-
va pasta.

22 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011323134

FÁBRICA DE CURTUMES RAMADA, L.DA

Sede: Rua da Ramada, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 989;
identificação de pessoa colectiva n.º 500105561; averbamento

n.º of. 3 à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 20; números e data das
apresentações: of. 26 e 28/20050620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração parcial do pacto social, quanto ao seu artigo 4.º
que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a um ou mais gerentes.

2 — Ficam, desde já, designados gerentes, sem remuneração, o só-
cio Nuno Alexandre Costa Saraiva e António Maria Romão de Aze-
vedo Gamas, solteiro, maior, residente na Rua do Comandante Salva-
dor do Nascimento, 74, 4.º, da freguesia da Sé, do concelho da Guarda.

3 — A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura conjunta de dois gerentes.

Certifico ainda que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de Armando José Magalhães Pereira, em
6 de Junho de 2005, por renúncia.

22 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011322367

CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S. A.

Sede: lugar do Pombal, São Torcato, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1070;
identificação de pessoa colectiva n.º 500326517; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 32/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo, referente à alteração da sede
social, para a Rua do Louredo, 447, Selho São Lourenço, Guimarães.

23 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011299772

TÊXTEIS PENEDO, S. A.

Sede: lugar de Penedo, Selho, São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1084;
identificação de pessoa colectiva n.º 500440220; inscrição n.º 22;
número e data da apresentação: 32/20050609.

Certifico que foi efectuado o registo de designação dos órgãos so-
ciais para o triénio de 2005-2007, por deliberação tomada em 31 de
Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — Francisco Xavier Novais
Leite, residente no lugar de Dunas de Suave Mar, Marinhas, Esposen-
de; vogais — Agostinho António Dias Afonso, residente em Água
Santas, Póvoa de Lanhoso; Maria Isabel Dias Afonso, residente no
dito lugar de Dunas de Suave Mar.

Órgão de fiscalização: fiscal único efectivo — Cruz, Cunha, Cam-
pos & Associados, SROC, representada por Carlos Alberto da Silva
Cunha, revisor oficial de contas; suplente — Sebastião Campos Cruz,
revisor oficial de contas.

13 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011316030

J. OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua de Gil Vicente, 73, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1474;
identificação de pessoa colectiva n.º 500852731; inscrição
n.º 12 844, a fl. 75 do livro E-29; número e data da apresentação:
09/20050616.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Agosto de 1989.

22 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011327784
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SOUSELA — GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua do Prof. Doutor Arnaldo Sampaio, 634, 1.º, A,
Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7335;
identificação de pessoa colectiva n.º 505297973; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/20050621.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o registo de cessação de funções da gerente Rosa Maria de Sousa
Antunes Sousela, por renúncia.

Data da comunicação: 27 de Maio de 2005.

22 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011323142

SOUSELA & SOUSELA, L.DA

Sede: Mercado Municipal, talho n.º 13, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7334;
identificação de pessoa colectiva n.º 504910060; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 60/20050621.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o registo de cessação de funções da gerente Rosa Maria de Sousa
Antunes Sousela, por renúncia.

Data da comunicação: 27 de Maio de 2005.

22 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011327059

CONFECÇÕES FILIANATEX — ALBERTO, ANA
& FILHOS, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, lugar da Ribeira, Selho, São Lourenço,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7333;
identificação de pessoa colectiva n.º 505462826; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20050615.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o registo de cessação de funções dos gerentes Ana de Jesus Freitas
Macedo, Filipe José Freitas Martins, e Bibliana Josefa Freitas Olivei-
ra Martins, em 1 de Agosto de 2002, por renúncia.

20 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011327806

BORDAFER — INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Sede: Loteamento Industrial de Brito, lugar de Pena de Baixo,
Lote B 11, rés-do-chão, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7095;
identificação de pessoa colectiva n.º 505117649; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/20050616.

Certifico que foi efectuado o registo, referente à alteração da sede
social, para o lugar do Salgueiral (instalações Bercel), Creixomil, Gui-
marães.

20 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006411004

LIMA & VIEIRA, L.DA

Sede: Largo da República do Brasil, 387, rés-do-chão, direito,
São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6926;
identificação de pessoa colectiva n.º 504935992; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 07/20050614.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Dezembro de 2002.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011317703

MATOS & AZEVEDO, L.DA

Sede: Rua Padre da Silva Gonçalves, 583, freguesia
de Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6895;
identificação de pessoa colectiva n.º 505045141; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/20050615.

Certifico que foi efectuado o registo da mudança da sede para a
Estrada Nacional n.º 105, 737, apartado 20, freguesia de Lordelo.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2011326893

ISILDO & IRMÃOS L.DA

Sede: lugar do Montinho, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6874;
identificação de pessoa colectiva n.º 504597329; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 25/20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de € 20 100 subscrito
em dinheiro por todos os sócios, na proporção das respectivas quo-
tas, alterando o artigo 3.ºque fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil e duzentos euros, dividido em três quotas iguais do valor de
oito mil e quatrocentos euros, pertencendo uma a cada um dos sócios
António de Sousa Oliveira, José de Sousa Oliveira e Isildo Eduardo de
Sousa Oliveira.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualizado
do contrato social.

22 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011323096

COMPANHIA PORTUGUESA DE PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS — CPPI TURISMO, SGPS, S. A.

Sede: lugar do Real, Briteiros Santo Estêvão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6738;
identificação de pessoa colectiva n.º 504785427; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 45/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de € 190 000 subscrito
em dinheiro, com a emissão de 38 000 acções no valor nominal de
€ 5 cada, alterando o n.º 1 do artigo 4.º, que fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de duzentos e quarenta mil euros e encon-
tra-se representado por quarenta e oito mil acções do valor nominal
de cinco euros cada uma.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualizado
do contrato social.

27 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011306698

RIVAND — IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: lugar de Agras, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6697;
identificação de pessoa colectiva n.º 504742515; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 50/20050614.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social, alterando os ar-
tigos 1.º e 2.º, que ficam com a seguinte composição:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma RIVAND — Imobiliária, L.da, e tem
sede na Rua das Agras, freguesia de Brito, concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

A sociedade têm por objecto a compra, venda, administração, cons-
trução de prédios e execução de empreitadas. Compra de imóveis com
destino a revenda.

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

16 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011317770

JORGE SILVA & SANDRA PONTES,
CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Rua de Francisco Agra, 79, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6541;
identificação de pessoa colectiva n.º 504691376; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 19/20050609.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de cessação de funções da gerente Sandra Manuela de
Freitas Pontes, em 6 de Junho de 2005, por destituição.

13 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006406353

WORKCONTROL — PROJECTOS DE AUTOMAÇÃO
E CONTROLO, L.DA

Sede: Rua do Professor Manuel José Pereira, bloco A,
1.º, esquerdo, C, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6428;
identificação de pessoa colectiva n.º 504536494; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 22/20050614.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação, da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Março de 2005.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011317738

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL — GUIMARÃES
& MENDES, L.DA

Sede: Rua da Guiné, 98, cave, Salgueiral, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6354;
identificação de pessoa colectiva n.º 504433768; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 44/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo referente à alteração da sede
social para a Rua de 24 de Junho, 394, Ponte, Guimarães.

23 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011299799

UNICARTO — UNIÃO DA CARTONAGENS, L.DA

Sede: lugar da Ressa, Selho São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1784;
identificação de pessoa colectiva n.º 500427380; averbamento n.º 2
às inscrições n.os 8, 10 e 14; número e data da apresentação: 43,
47 e 48/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de aumento de capital no montante de € 2,06, subscri-
to pelos sócios, a alteração parcial do pacto social, quanto aos seus
artigos 1.º, 3.º e 6.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma UNICARTO — União de Cartonagens,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Ressa, freguesia de Se-
lho, São Jorge, concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de cinco mil euros, cor-
respondente a uma só quota do seu único sócio Fernando Carmo Goes.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade fica a cargo de
um gerente, remunerada ou não conforme for deliberado pelo sócio

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
3 — Fica designado gerente o sócio Fernando Carmo Goes.

Mais certifico que foi também efectuado o registo de cessação de
funções ao cargo de gerente de António Edmundo Gonçalves Pinto,
em 17 de Março de 2005, por renúncia.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

20 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011327989

SOCIEDADE TÊXTIL PROGRESSO DE COVAS, L.DA

Sede: lugar de Covas, Urgezes, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1845;
identificação de pessoa colectiva n.º 500269068; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 24; números e data das apresenta-
ções: 14 e 15/20050622.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de cessação de funções do gerente José Jorge de
Freitas Barbosa de Matos, em 20 de Junho de 2005, por renúncia, e
a designação do gerente José Luís Guimarães Castro, residente na Rua
do Padre João Moreira Leite, Prazins Santa Eufémia, Guimarães.

Data da deliberação: 20 de Junho de 2005.

23 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011323193

TAXIGUIMA — SOCIEDADE DE RADIOTÁXIS
DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: lugar de Covas, Urgezes, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1903;
identificação de pessoa colectiva n.º 501285334; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 03; números e data das apre-
sentações: 56/20050616, of. 57 e 58/20050616.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de € 3004,80 subscrito
em dinheiro pelos sócios José Artur Ribeiro e Manuel Ribeiro, com
€ 1502,40 cada, alterando o artigo 3.º, que fica com a seguinte re-
dacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado nos diversos valores cons-
tantes da escrita e em dinheiro, é de cinco mil euros e corresponde à
soma de quatro quotas, sendo duas iguais do valor nominal de quatro-
centos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos, pertencentes uma
a cada um dos sócios Ângelo Neto Pereira e Joaquim Sousa Castro e
as restantes duas iguais do valor nominal de dois mil e um euros e
vinte cêntimos, pertencentes uma a cada um dos sócios José Artur
Ribeiro e Manuel Ribeiro.

Mais certifico ainda que foram também efectuados os registos
referentes à cessação de funções dos gerentes Angelo Neto Pe-
reira e Joaquim de Sousa Castro, em 16 de Março de 2005, por
renúncia.
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Foi depositado na pasta respectiva o texto completo e actualizado
do contrato social.

20 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2007239345

A. LOPES & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Mota Prego, 10 e 12, Oliveira,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1973;
identificação de pessoa colectiva n.º 501243682; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 48/20050505.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo do aumento de capital da sociedade em 2410$ por in-
corporação de reservas, subscrito pelos sócios na proporção das suas
quotas, e a respectiva redenominação para euro.

Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Abílio Lopes Fernandes, com uma de € 4000;

Maria das Dores Rocha da Cunha, com uma de € 500; Ricardo José
da Cunha Fernandes e Juliano da Cunha Fernandes, com uma de € 250
cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

20 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006419170

J. FERNANDO S. OLIVEIRA, L.DA

Sede: lugar da Bela, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2364;
identificação de pessoa colectiva n.º 501533141; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 52/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do pacto social, alterando os ar-
tigos 1.º, 2.º e 6.º, que ficam com a seguinte composição:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade continua com a firma J. Fernando S. Oliveira, L.da,
tem a sua sede na Rua de Vila Meã, 347, da freguesia de Conde, do
concelho de Guimarães.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: estores, soalhos, soalhos flutuantes e
todo o tipo de revestimentos de pavimentos para a construção civil.

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até trinta vezes o montante das suas quo-
tas.

O texto actualizado do contrato social, foi depositado a respectiva
pasta.

22 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011322995

J. S. FREITAS & MARQUES, L.DA

Sede: lugar do Felizardo, Motelo, Fermentões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2610;
identificação de pessoa colectiva n.º 501777580; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20050609.

Certifico que foi efectuado o registo referente à alteração da sede
social para o Monte de Toris, fracção F, Fermentões, Guimarães.

13 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006406361

CARPINTARIA MARQUES, L.DA

Sede: lugar de Real, Briteiros Santo Estevão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2952;
identificação de pessoa colectiva n.º 502008148; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 03/20050615.

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 1991.

20 de Janeiro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011326834

ROSA PEREIRA DE SOUSA, L.DA

Sede: Rua do Comendador Manuel Pereira Bastos, Urgeses,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3128;
identificação de pessoa colectiva n.º 502145455; of. averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data da apresen-
tação: 55/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de cessação de funções da gerente Rosa Pereira de
Sousa, em 8 de Junho de 2005, por renúncia, e a sua autorização para
que a firma social se mantenha inalterável, dada na mesma data.

20 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011327016

CONSTRUÇÕES AZURÉM, L.DA

Sede: Loteamento da Cerca, lote 23, freguesia de Silvares,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3436;
identificação de pessoa colectiva n.º 502383526; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 32/20050616.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo da dissolução e encerramento da liquidação.

21 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2011327962

TIRTÊXTIL, COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margaride, 543, 3.º, sala 36,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4206;
identificação de pessoa colectiva n.º 502966904; averbamento
n.º Of. 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 57 e Of. 58/20050620.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de designação de gerente de Adão Orlando da Silva
Machado, residente na Alameda Rosas Guimarães, Edifício Alameda
Park, 214, 4.º, esquerdo, Caldelas, Guimarães.

Data da deliberação: 15 de Fevereiro de 2005.
Mais certifico ainda, que foi também efectuado o registo referente

à cessação de funções do gerente Carlos Jorge da Silva Machado, em
18 de Fevereiro de 2005, por renúncia.

22 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011327032

GASPAR COSTA & C.A,  L .DA

Sede: Centro Comercial Villa, Loja 36-37, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4314;
identificação de pessoa colectiva n.º 503063673; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 26/20050609.
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Certifico que, foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação, da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Dezembro de 2002.

13 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006406370

TEMPO — CAFETARIA, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margaride, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4703;
identificação de pessoa colectiva n.º 503331309; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 08/20050620.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação, da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 30 de Março de 2005.

22 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011322286

ARMANDO NOVAIS & NOVAIS, L.DA

Sede: Mercado Municipal de Guimarães, talho 8, São Paio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4908;
identificação de pessoa colectiva n.º 503472271; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 19/20050614.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de € 3004,80 subscrito
em dinheiro pelos sócios, na proporção das suas quotas, alterando o
artigo 3.º que fica com a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas, com o valor nominal de dois mil
e quinhentos euros cada uma, pertencentes aos sócios Armando No-
vais Miranda e Francisco Novais Miranda.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

16 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011317746

CAMPOS DE OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 520, 4.º, direito, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6117;
identificação de pessoa colectiva n.º 504243071; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 17/20050524.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação, da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 30 de Dezembro de 1999.

25 de Maio de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2006423959

ALFREDO & PAULO, L.DA

Sede: Lugar da Fonte Boa, Conde, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6346;
identificação de pessoa colectiva n.º 504327518; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 03/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação, da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Maio de 2005.

23 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011323177

PEDRO RIBEIRO CUNHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9980;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/20050623.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 10 de Maio de 2005, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Maria Odete Freitas Ribeiro, respectiva notária,
compareceu o outorgante:

Joaquim Pedro Ribeiro Pedrosa da Cunha, número de identificação
fiscal 190753960, solteiro, maior, natural da freguesia de Nespereira,
deste concelho, onde reside na Rua da Boavista, 1158.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 10916837, passado em 3 de Dezembro de 2003, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ele foi dito: que constitui uma sociedade comercial unipesso-
al por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pedro Ribeiro Cunha, Uni-
pessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Boavista, 1158, da fregue-
sia de Nespereira, do concelho de Guimarães.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais, agências, delegações ou ou-
tras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e cem euros e corresponde a uma quota do valor nominal de cin-
co mil e cem euros pertencente ao sócio, Joaquim Pedro Ribeiro
Pedrosa da Cunha.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até dez
vezes o valor da sua quota.

ARTIGO 5.º

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

2 — Porém, fica desde já designado gerente o sócio Joaquim Pedro
Ribeiro Pedrosa da Cunha.

3 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal por quotas; e que a gerência fica autorizada a
levantar o capital social depositado na competente Instituição Ban-
cária, para fazer face às despesas de escritura, publicações e registo,
bem como à aquisição do equipamento necessário à sua instalação e
para iniciar a actividade social.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011299853

TMG — ACABAMENTOS TÊXTEIS, S. A.

Sede: Lugar de Oleiros, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 545;
identificação de pessoa colectiva n.º 500189773; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 18 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; números
e data das apresentações: 56 e 57/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
efectuados os registos de cessação de funções do Fiscal único efectivo
Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC, representada por Manuel
Heleno Sismeiro, ROC, e do fiscal único suplente Pricewaterhouse-
Coopers & Associados, SROC, representada por Ana Maria Ávila de
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Oliveira Lopes Bertão, ROC, e José Manuel Henriques Bernardo, ROC,
por renúncia.

Data da comunicação: 28 de Fevereiro de 2005.

16 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011316014

ALMEIDA & C.A,  L .DA

Sede: Lugar da Fonte da Venda, Selho São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 820;
identificação de pessoa colectiva n.º 500431027; inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 02 e 25/20050614.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo do aumento de capital da sociedade em € 12,02 por
incorporação de reservas livres, subscrito pelos sócios na proporção
das suas quotas, e a respectiva redenominação para euro.

Capital: € 5000
Sócios e quotas: Alfredo Correia de Oliveira, e Adelino Joaquim de

Castro Abreu, com uma de € 2500 cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

15 de Junho de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011317665

PÓVOA DE LANHOSO

MARGARIDA FERNANDES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 461/991230; identificação de pessoa colectiva n.º 504716280;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/20050623.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerentes de Margarida da Conceição Fernandes de Sousa Rodrigues e
Porfírio da Silva Rodrigues, ambos por renúncia, datada de 17 de Ju-
nho de 2005.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2007372690

CASTELO DE LANHOSO 2, COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 614/20011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505729814;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 17 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 18; números e data das apre-
sentações: 7, 8, 9, 10/20050622.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerente de Luís Jorge Amaro da Costa, por renúncia, datada de 21 de
Dezembro de 2004.

Certifico ainda que foi efectuado o registo de nomeação de gerente
de Marcel Alex Carili, solteiro, maior, datada de 29 de Dezembro de
2004.

Mais certifico que foi efectuado o averbamento de mudança de sede
da sociedade em epígrafe, para: Rua do Engenheiro Albino Pinto da
Silva, Póvoa de Lanhoso.

Mais certifico que foi registada a alteração parcial do contrato e o
aumento de capital de € 5000 para € 45 000, tendo em consequên-
cia o artigo 3.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de quarenta e cin-
co mil euros, divido em catorze quotas sendo: uma do valor nominal
de mil euros pertencente à sócia Rádio Castelo de Lanhoso, C. R. L.,
uma do valor nominal de doze mil e quatrocentos euros pertencente
ao sócio Francisco Rui Xavier Ferreira; seis no valor nominal de qua-
tro mil e quatrocentos euros, uma de cada um dos sócios Armando
Ferreira Fernandes, Avelino Adriano Gaspar da Silva, Humberto Ma-
nuel Martins Carneiro, Avelino José Sousa da Silva, Luís Jorge Ama-

ro da Costa e Manuel José Torcato Soares Batista; quatro do valor
nominal de mil e cem euros, uma de cada um dos sócios César Pereira
Malainho, Manuel Magalhães dos Santos, Manuel Magalhães Ferreira
dos Santos e Vítor Manuel Barbosa dos Santos; e duas do valor nomi-
nal de quatrocentos euros, uma de cada um dos sócios António Manu-
el Lobo Gonçalves e João Carlos Oliveira Veloso.

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

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2007372592

EURO JEANS — CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 172/900525; identificação de pessoa colectiva n.º 502356421;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 2 e 3/20050623.

Certifico que foram efectuados os registos de cessação de funções
de gerente de Álvaro Fernandes dos Reis, por renúncia, datada de 13
de Abril de 2005.

Mais certifico que foi registada a alteração parcial do contrato e o
aumento de capital de € 1995,20 para € 10 000, tendo em conse-
quência os artigos 5.º e 6.º e eliminado o artigo 7.º, ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Maria de Jesus da Silva, que se mantém como gerente.

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

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

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2007372703

FRI-MACHADO — EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 649/20011214; identificação de pessoa colectiva n.º 505835010;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 05/20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital de € 7500 para € 60 000 e a alteração parcial
do contrato, tendo o n.º 1 e n.º 2 do artigo 3.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de sessenta mil
euros, dividido em duas quotas, uma de cinquenta e sete mil euros,
pertencente ao sócio Rogério Gomes Machado e outra do valor no-
minal de três mil euros, pertencente à sócia Albertina Gonçalves
Machado.

2 — Por deliberação da assembleia-geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares ao capital até ao montante global de
cem mil euros.

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

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2002037876

IRVANA — TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 170/900420, identificação de pessoa colectiva n.º 502336404;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 4 e 5/20050622.
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Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerente de José Lima da Silva, por renúncia datada de 8 de Outubro de
1993.

Mais certifico que foi registada a alteração parcial do contrato da
supra mencionada sociedade, passando a o artigo 6.º a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios que,
desde já ficam designados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

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

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 2008569080

CASTELO BRANCO
OLEIROS

PADEIRINHA DO PINHAL PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 105/
090698; identificação de pessoa colectiva n.º 504166697;
averbamentos n.os 02 e 03 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 03, 05 e 07/050308.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes registos:

a) Cessão das funções de gerente do sócio Fernando Alves;
b) Cessão das funções de gerente do sócio Aniceto Caldeira Rijo;
c) Nomeação de gerentes dos sócios José Mateus, Fernando José

Santos Conceição Lourenço e Vítor Manuel dos Santos Lourenço.
d) Aumento de capital e alteração parcial do pacto, quanto ao seu

artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de oito mil novecentos e se-
tenta e oito euros e trinta e sete cêntimos, dividido em três quotas
iguais de valor nominal de dois mil novecentos e noventa e dois eu-
ros e setenta e nove cêntimos, uma de cada sócio.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
2001747497

LUÍS LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 83/
280995; identificação de pessoa colectiva n.º 503493430.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta, os documentos respeitantes às prestações
de contas relativas ao exercício do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
2001747489

PROENÇA-A-NOVA

SOCIEDADE CONFECÇÕES PEREIRAMAR, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Braga, 4, 1.º, esquerdo, freguesia
de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 00065/220695; identificação de pessoa colectiva n.º 501295038.

Certifico que para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que na sociedade em epígrafe foram efectu-
ados os seguintes actos de registo:

6 — Apresentação n.º 01/20050608.
Transmissão a favor de João Manuel Felicidade Jácome, divorcia-

do, da quota de € 7481,97, pertencente a Agripina dos Ramos, por
cessão.

7 — Apresentação n.º 02/20050608.
Transmissão a favor de João Manuel Felicidade Jácome, divorcia-

do, da quota de € 7481,07, pertencente a José Pereira, por cessão.
8 — Apresentação n.º 03/20050608.
Transmissão a favor de João Manuel Felicidade Jácome, divorcia-

do, da quota de € 7481,97, pertencente a José Ribeiro Pereira, por
cessão.

Mais se certifica que em relação à sociedade em epígrafe foi arqui-
vado na respectiva pasta o texto do contrato na sua redacção actua-
lizada.

Conferi, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Paula Maria Ferreira Alves Ribeiro Tavares.

2005630861

COIMBRA
PAMPILHOSA DA SERRA

ACD — MÁQUINAS FLORESTAIS, L.DA

Sede: Vila, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00117/020116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505906430; data do depósito: 27062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008148840

ANÍBAL NUNES MARTINS & FILHOS — REVENDEDORES
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Lugar de Portela do Gavião, vila, freguesia e concelho
de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00043/930419; identificação de pessoa colectiva
n.º 502967072; data do depósito: 28062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008148700

PAMPIFLORESTA — EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Sede: Sanguessuga, freguesia de Cabril, concelho
de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00101/010927; identificação de pessoa colectiva
n.º 505713934; data do depósito: 29062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008149005
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IMAZEL — INDÚSTRIAS DE MADEIRAS DO ZÊZERE, L.DA

Sede: Lugar de Amoreira Cimeira, freguesia de Portela do Fojo,
concelho de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00103/011026; identificação de pessoa colectiva
n.º 500646902; data do depósito: 28062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008148971

ANYWIND, EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Sede: Rua da Liga dos Melhoramentos, freguesia de Cabril,
concelho de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00128/030417; identificação de pessoa colectiva
n.º 506465527; data do depósito: 29062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes.

2008148866

JOSÉ MARIA SIMÃO, L.DA

Sede: Lugar de Fajão, freguesia de Fajão, concelho
de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00021/181168; identificação de pessoa colectiva
n.º 501122389; data do depósito: 28062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008148718

AUTO MECÂNICA CENTRAL DE PAMPILHOSA
DA SERRA, L.DA

Sede: Lugar de São Sebastião, vila, freguesia e concelho
de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00007/650304; identificação de pessoa colectiva
n.º 500035938; data do depósito: 27062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Isabel da Conceição
dos Reis Simões. 2008148670

SERRACAÇA — SOCIEDADE CINEGÉTICA
E TURÍSTICA DA PAMPILHOSA DA SERRA, L.DA

Sede: Lugar Fajão, freguesia de Fajão, concelho de Pampilhosa
da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00057/980609; identificação de pessoa colectiva
n.º 504159763; data do depósito: 29062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008149030

FLORPLAN — CONSULTADORIA E ESTUDOS
FLORESTAIS, L.DA

Sede: Rua de Rangel de Lima, freguesia e concelho
de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00062/990527; identificação de pessoa colectiva
n.º 504577859; data do depósito: 29062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008149013

GOMES & BRITO, L.DA

Sede: Lugar de Armadouro, freguesia de Cabril, concelho
de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrí-
cula n.º 00076/000912; identificação de pessoa colectiva
n.º 504900200; data do depósito: 28062005.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida em
epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Miguel Martins
Nunes. 2008148980

ÉVORA
BORBA

JOÃO A. L. ANJOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00270/
001123; identificação de pessoa colectiva n.º 505210878; data da
entrega: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Natália de Jesus
Esteves Lapão. 2006166816

ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO SIMÕES E HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00022/
771215; identificação de pessoa colectiva n.º 500697981; data da
entrega: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Natália de Jesus
Esteves Lapão. 2006166794

PERCENTIL — CUIDADOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00352/
041126; identificação de pessoa colectiva n.º 507133722; data da
entrega: 27062005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2006167235

TRANSPORTES VÉSTIA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00289/
011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505794519; data da
entrega: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Natália de Jesus
Esteves Lapão. 2006166786

SOCIEDADE AGRÍCOLA RAPOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 147/
930405; identificação de pessoa colectiva n.º 502955198; data da
entrega: 27062005.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2006167219

UNIDOCE — FÁBRICA DE BOLOS DE BORBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00174/
950907; identificação de pessoa colectiva n.º 503482218; data da
entrega: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Natália de Jesus
Esteves Lapão. 2006166808

MARLOVI — SOCIEDADE DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 40/
820415; identificação de pessoa colectiva n.º 501276602; data da
entrega: 27062005.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2006167189

FIRMÍNIO ANTÓNIO CAROLA PADRE ETERNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00316/
020620; identificação de pessoa colectiva n.º 506179869; data da
entrega: 27062005.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2006167200

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA JERÓNIMO CAVACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 184/
951130; identificação de pessoa colectiva n.º 503538981; data da
entrega: 24062005.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2006167170

FALCATO E FALCATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 15/
280273; identificação de pessoa colectiva n.º 501071989; data da
entrega: 24062005.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2006167138

TRANSPORTES LEONEL AMARO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00348/
040909; identificação de pessoa colectiva n.º 507030966; data da
entrega: 24062005.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2006167146

STONEPORT — ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00329/
860604; identificação de pessoa colectiva n.º 506585581; data da
entrega: 23062005.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2001363249

BORQUEIJOS — QUEIJOS DE BORBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00082/
890508; data da entrega: 24062005.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2006167111

SOCIEDADE AGRÍCOLA CAVACO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 51/
860604; identificação de pessoa colectiva n.º 501641750; data da
entrega: 23062005.
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Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2001363230

FAROL DOIS — ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 122/
910722; identificação de pessoa colectiva n.º 502593407; número
e data da apresentação: 02/050627

Certifico que da sociedade em epígrafe foi nomeado gerente Mar-
garida Paula Proença Cavaco Falcato, por deliberação de 25 de Abril
de 2005.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2006167227

JOAQUIM PITEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00214/
970905; identificação de pessoa colectiva n.º 503948861; data da
entrega: 230605.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2004.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2006167090

ANGELINO E MOURA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 00341/
040421; identificação de pessoa colectiva n.º 506737950; data da
entrega: 220605.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 2006167103

PORTEL

MANUEL JOAQUIM ROSA VIEIRA, L.DA

Sede: Bairro de São Julião, Rua do Pôr do Sol, 3, Monte
do Trigo, Portel

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 00166/
031016; identificação de pessoa colectiva n.º 506676250; data do
depósito: 28062005.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos n.os 71.º e 72.º
do Código do Registo Comercial que foram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes ao registo de prestação de
contas referente ao exercício do ano de 2004 da sociedade em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 2011102189

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PORTEL, C. R. L.

Sede: Freguesia e concelho de Portel

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 00008/
841221; identificação de pessoa colectiva n.º 501068406; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 03/20062005.

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

Designação de Luís Miguel Coroa Fonseca para o cargo de presi-
dente da direcção, por deliberação de 19 de Dezembro de 2004.

Período: até ao final do triénio 2002-2005.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 2011102154

SOCIEDADE AGRÍCOLA FRANCISCO PALHAVÃ
DE ALMEIDA, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 16, Portel

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 00063/
961022; identificação de pessoa colectiva n.º 503732214; data do
depósito: 28062005.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos respeitantes ao registo de prestação de contas
referente ao exercício do ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 2011102170

HERDADE DO RIO SECO — EXPLORAÇÃO
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Rua das Forças Armadas, 2, Portel

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 00182/
040930; identificação de pessoa colectiva n.º 507069323; data do
depósito: 28062005.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos respeitantes ao registo de prestação de contas
referente ao exercício do ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 2011102162

REDONDO

AGÊNCIA FUNERÁRIA D. DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 00219/
020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505743647;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 03/20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 1, apresentação n.º 03/20050627; averbamento n.º 02.
Facto: cessação das funções de gerente.
Gerente: Josefa Maria Baleizão, viúva, Monte da Fazenda, Freixo.
Causa: renúncia.
Data: 31 de Março de 2005.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lurdes Maria Dias
Pereira. 2010094131
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REGUENGOS DE MONSARAZ

 MURTEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00101/841127; identificação de pessoa colectiva
n.º 501480773.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725946

VIGA — EMPREENDIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00298/071209; identificação de pessoa colectiva
n.º 500722072.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725911

PÓLO SUL — SERVIÇOS DE REPARAÇÕES
ELECTROMECÂNICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00447/021223; identificação de pessoa colectiva
n.º 506237877.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725741

SOCIEDADE CINEGÉTICA DA DEFESA DA SAPATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00200/930201; identificação de pessoa colectiva
n.º 502920157.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725750

OLARIA LUÍS JANEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00380/010606; identificação de pessoa colectiva
n.º 505533936.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725717

BOANOVA, MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00105/050603; identificação de pessoa colectiva
n.º 501558403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725563

PIMENTA ROSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00184/920324; identificação de pessoa colectiva
n.º 502729104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 23 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420177

SOMODEL — SOCIEDADE DE MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00043/720606; identificação de pessoa colectiva
n.º 500272999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725547

ANTÓNIO LÁZARO NUNES GONÇALVES, COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE MÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00071/780731; identificação de pessoa colectiva
n.º 500737681.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Junho
de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725636

OFÉLIA & CALADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00428/020819; identificação de pessoa colectiva
n.º 506196305.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725628

CORVAL SOM — PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00246/951218; identificação de pessoa colectiva
n.º 503547271.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725539
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CASA SARAMAGO DE MONSARAZ — TURISMO
EM ESPAÇO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00266/960919; identificação de pessoa colectiva
n.º 503716537.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725571

FRUTAS ROSIBELA CAPUCHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00153/900301; identificação de pessoa colectiva
n.º 502329050.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725555

HABI-MONSARAZ SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
HABITACIONAL E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00179/920211; identificação de pessoa colectiva
n.º 502699655.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725822

A FONTE — PADARIA, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00368/010307; identificação de pessoa colectiva
n.º 505251922.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725857

TRANSPORTES SOUSA & BARRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00413/020430; identificação de pessoa colectiva
n.º 505567210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725873

DOMINGOS & ANA SAGRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00477/040115; identificação de pessoa colectiva
n.º 506815129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725849

TIMARTE, MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00061/770509; identificação de pessoa colectiva
n.º 500663530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725709

TRANSPOREGUENGOS — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00290/971001; identificação de pessoa colectiva
n.º 503988375.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725830

CLARA CAPUCHO CLÍNICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00498/040817; identificação de pessoa colectiva
n.º 506067657.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725644

SODIREGUENGOSIMO, SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00504/041112; identificação de pessoa colectiva
n.º 507053559.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725652

BEATRIZ & GAIATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00114/870520; identificação de pessoa colectiva
n.º 501827609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725695

HERDADE DO BARROCAL DE SÃO LOURENÇO
AGROPECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00436/020927; identificação de pessoa colectiva
n.º 506216039.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725679

POLICLÍNICA SANTA MARIA II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00398/011206; identificação de pessoa colectiva
n.º 505899779.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 28 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725687

OLARIA M. BEIJINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00189/920629; identificação de pessoa colectiva
n.º 502791713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725890

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS PERDIGÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00115/870602; identificação de pessoa colectiva
n.º 501834400.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725865

FINAGRA SOCIEDADE INDUSTRIAL E AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00327/990520; identificação de pessoa colectiva
n.º 500116377.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725881

OBRICAMPO, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00390/010924; identificação de pessoa colectiva
n.º 505507900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725903

VITIACESS — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VITÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00426/020812; identificação de pessoa colectiva
n.º 506200248.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725725

ETR — ENCHIDOS TRADICIONAIS DE REGUENGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00369/010315; identificação de pessoa colectiva
n.º 505240254.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 29 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725733

OLARIA JOSÉ CARTAXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00226/941207; identificação de pessoa colectiva
n.º 503307556.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003725660

MAGIKLAR — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00503/041028; identificação de pessoa colectiva
n.º 507115694.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420541

HAMBUÁ — RESTAURANTE SELF-SERVICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00185/920414; identificação de pessoa colectiva
n.º 502742410.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420568

LEITÃO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 00491/040525; identificação de pessoa colectiva
n.º 506873285.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Junho
de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 2003420410
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VENDAS NOVAS

GONÇALVES & FRADIQUE — CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Sede: Bairro do 1.º de Maio, 33, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 00292/011018; identificação de pessoa colectiva n.º 505751771;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 06/17062005.

Certifico que, por escritura de 15 de Junho de 2005, lavrada a fl. 129
do livro n.º 263 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades de
Empresas de Setúbal, que se encontra arquivada na respectiva pasta,
foi efectuada a alteração parcial do contrato quanto ao objecto da
sociedade qual passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em contabilidade, gestão e consul-
toria as empresas. Prestação de serviços a outras empresas, nomeada-
mente elaboração de projectos de cozinhas, controle da sua instala-
rão e fiscalização dos mesmos. Serviço de comissionista.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, em exercício, Idália
da Conceição Parola Águia. 2008240541

FARO
ALBUFEIRA

O COLONIAL — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÕES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00658/
881128; identificação de pessoa colectiva n.º 502070305;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 05 e inscrição n.º 07; números
e data das apresentações: 18 e 19/20050620.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 31 de Maio de 2005, fl. 107 do livro n.º 196-
-A no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, pela qual foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade em
epígrafe, passando a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

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

30 de Junho de 2005, — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Si1va Santos. 2003751025

AJOTAEME — TÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02763/
20021106; identificação de pessoa colectiva n.º 501978305;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 05 e inscrição n.º 07; números
e data das apresentações: 18 e 19/20050620.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 16 de Junho de 2005, fl. 70 do livro n.º 198-
-A no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, pela qual José Manuel Jorge Guilherme cessou funções de ge-
rente na sociedade em epígrafe, por renúncia, e foram alterados os
artigos 1.º e 4.º do contrato da sociedade em epígrafe, passando a ter
a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, Edifício

Pórtico de Malpique, 96, 2.º, C, na cidade, freguesia e concelho de
Albufeira.

3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
3 — (Mantém-se.)
4 — Mantém-se na gerência o sócio José Manuel Rodrigues Rom-

ba, ficando desde já nomeada gerente a sócia Isabel Maria da Cunha
Martins Romba.

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

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2003773860

MONCHIQUE

MONCHICOYOTE — RESTAURO E MANUTENÇÃO
DE CASAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Corta Porcas, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00261/040624; identificação de pessoa colectiva n.º 506897346.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007629291

JOAQUIM ANTÓNIO DUARTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Alto de Baixo, Alferce, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00214/010322; identificação de pessoa colectiva n.º 505374676.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007628252

TÁXIS — MARTINS PACHECO & PACHECO, L.DA

Sede: Rua Projectada à Serpa Pinto, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00213/010308; identificação de pessoa colectiva n.º 505339503.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007629305

VIVALDO SANTOS ROSA, L.DA

Sede: Urbanização de São Roque, bloco E, 3.º, esquerdo,
Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00085/231287; identificação de pessoa colectiva n.º 501912436.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007629380
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MONCHIREBOQUES — SOCIEDADE DE PRONTO
SOCORRO, L.DA

Sede: Caldas de Monchique, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00225/010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505374641.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007629402

MONCHICONSTROI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 23, 1.º, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00210/010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505261340.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007629372

SUICORK — ACTIVIDADES AGRO-PECUÁRIA
E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Nave, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 000143/921104; identificação de pessoa colectiva
n.º 502862580.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2008086453

AMADO NUNES & LOURENÇO, L.DA

Sede: Rua do Porto Fundo, 21, rés-do-chão, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00060/860611; identificação de pessoa colectiva n.º 501678263.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007644304

HIDROMONCHIQUENSE, CANALIZAÇÕES, L.DA

Sede: Nave, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00218/010410; identificação de pessoa colectiva n.º 505368846.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007628309

VALENTINA & MATIAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Samora Gil, 15, rés-do-chão, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00049/850529; identificação de pessoa colectiva n.º 501503080.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007142856

CAFÉ RESTAURANTE MALHADA QUENTE, L.DA

Sede: Malhada Quente, Alferce, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00201/000417; identificação de pessoa colectiva n.º 504911538.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007628074

NORBERTO SOUSA — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua do Repouso, 1, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00252/030630; identificação de pessoa colectiva n.º 506464970.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2003049533

JOSÉ MARCELINO DUARTE, INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Calouste Gulbenkian, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00216/010327; identificação de pessoa colectiva n.º 505369460.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007628295

ÓMEGA PARQUE — JARDIM ZOOLÓGICO E BOTÂNICO, L.DA

Sede: Quinta do Medronhal, Caldas de Monchique, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00237/020125; identificação de pessoa colectiva n.º 511103263.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2009529820

RICARDO MANUEL DA SILVA, TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Rua da Fonte Velha, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00231/011103; identificação de pessoa colectiva n.º 505789540.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007645602
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ANTÓNIO DE JESUS VICENTE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Bemparece, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00205/000818; identificação de pessoa colectiva n.º 505098083.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007628058

QUINTINHAS DA SERRA — PRODUTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Sede: Serro do Rincovo, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00162/941209; identificação de pessoa colectiva n.º 503312991.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007629283

GRACINDO & MATIAS, CARPINTARIA, L.DA

Sede: Rua do Bemparece, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 00226/010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505699567.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2007628333

SILVES

SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL PORTO
DO ALGOZ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01436/
980923; identificação de pessoa colectiva n.º 504240560; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 01/20050623.

Certifico que, por escritura lavrada em 6 de Junho de 2005, a fl. 55
do livro 197-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Loulé, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
tendo em consequência o artigo 4.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros e é representado por
dez mil acções com o valor nominal de cinco euros cada uma,
encontrando-se integralmente subscrito e realizado.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130840

A SILVIENSE — CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01179/
940308; identificação de pessoa colectiva n.º 503173177; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123940

CLUBE 39 — EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01131/
930326; identificação de pessoa colectiva n.º 502977728; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 13/20050624.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta n.º 17 de 23 de Fevereiro de 2005, com a nomeação de Ralf
Franz Wilhelm Peffer para o cargo de gerente.

Data da deliberação: 23 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130793

TMBD — EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 02039/
20041117; identificação de pessoa colectiva n.º 507158717; data
da apresentação: 20050624.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123878

MESSICAR SILVAS — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01190/
940526; identificação de pessoa colectiva n.º 503223425; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130610

MARGARIDA NETO — SOCIEDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 02002/
20040622; identificação de pessoa colectiva n.º 507012089; data
da apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130602

CALVESTUR — RESTAURACÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01479/
990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504494856; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123797



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 191 — 4 de Outubro de 200521 680-(44)

IMOBIPERA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01861/
20030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506458814; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130777

TINIROSE, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01449/
981204; identificação de pessoa colectiva n.º 504495844; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130785

RESTXELB — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01956/
20040109; identificação de pessoa colectiva n.º 506791815; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143216

XELBTÁXI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01680/
20010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505575540; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130769

PETRORAMOS — ABASTECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01073/
920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502779764; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130750

SILTERRA — SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00974/
901107; identificação de pessoa colectiva n.º 502456280; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130742

JOSÉ PALMA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01710/
20011001; identificação de pessoa colectiva n.º 505765314; data
da apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123908

CHERONDO & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01047/
920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502711167; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130734

QUINTA DA CUMEADA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00878/
890829; identificação de pessoa colectiva n.º 502211199; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130726

BAGA-MEL — SOCIEDADE INDUSTRIAL DE BEBIDAS
REGIONAIS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00421/
770303; identificação de pessoa colectiva n.º 500634041; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130718

JESUÍNO MARQUES — TERRAPLANAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01686/
20010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505536188; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130700

CARLOS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01118/
930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502909552; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130688
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EUGÉNIO ANTÓNIO & ANTÓNIO EUGÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00858/
890526; identificação de pessoa colectiva n.º 502168048; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130653

EUGÉNIO ANTÓNIO GUERREIRO DOS SANTOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00389/
750407; identificação de pessoa colectiva n.º 500347425; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130645

EUGÉNIO GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01384/
971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504001752; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130637

BELGARVE — COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01988/
20040426; identificação de pessoa colectiva n.º 506791432; data
da apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007143208

EDUARDO JOSÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01762/
20020221; identificação de pessoa colectiva n.º 506035000; data
da apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123916

BARAMA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00698/
870623; identificação de pessoa colectiva n.º 501845348; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123924

C. T. E. C. — CENTRO TÉCNICO DE ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00804/
881207; identificação de pessoa colectiva n.º 502079347; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123894

CARMIDEX — CARPINTARIA MECÂNICA E INDÚSTRIA
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00651/
860813; identificação de pessoa colectiva n.º 501722599; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123932

VITORINO COSTA — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01919/
20030918; identificação de pessoa colectiva n.º 506634965; data
da apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123959

COUTINHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01462/
990127; identificação de pessoa colectiva n.º 504379640; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123975

SOALUGUER — EXPLORAÇÃO DE APARTAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01298/
960412; identificação de pessoa colectiva n.º 503623750; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123983

ANTERO & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00493/
800804; identificação de pessoa colectiva n.º 500992061; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2006775847
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ELIAS VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00413/
681204; identificação de pessoa colectiva n.º 500344965; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130599

EMPRESA DE MÁRMORES PROGRESSO MESSINENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00213/
660104; identificação de pessoa colectiva n.º 500345589; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130629

URBANITAIPAS — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01677/
20010702; identificação de pessoa colectiva n.º 505565811; data
da apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130580

BOTTLED SPIRIT — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01972/
20040305; identificação de pessoa colectiva n.º 506819078; data
da apresentação: 20050607.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007130564

CASA DE LÃS E RETROSARIA ANITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00658/
860925; identificação de pessoa colectiva n.º 501717846; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007124009

JOSÉ BENTES COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00677/
870202; identificação de pessoa colectiva n.º 501780963; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123991

LINO & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00628/
851217; identificação de pessoa colectiva n.º 501584331; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123827

ARMATRICONTA — CONTABILIDADES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01080/
920706; identificação de pessoa colectiva n.º 502797762; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123835

MISTERWINE — COMÉRCIO DE BEBIDAS
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01924/
20030925; identificação de pessoa colectiva n.º 506713393; data
da apresentação: 20050624.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123843

MANUEL FERREIRA PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 00793/
881028; identificação de pessoa colectiva n.º 502056479; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123851

CALDEIRA & LAPA — DISTRIBUIÇÃO
DE LACTICÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01112/
921228; identificação de pessoa colectiva n.º 502887842; data da
apresentação: 20050624.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2003744070

CAMINHOS DO SUL — ANIMAÇÃO TURÍSTICA
AMBIENTAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01543/
000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504764756; data da
apresentação: 20050624.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 191 — 4 de Outubro de 2005 21 680-(47)

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cardoso
Guerreiro. 2007123860

TAVIRA

URBIGILÃO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01264/
050607; identificação de pessoa colectiva n.º 507368860; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 21/050607.

Certifico que entre Hélder António Barrocas Madeira, casado com
Joaquim Rosa Pereira Descalço, na comunhão de adquiridos e Filipe
José Descalço Madeira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Urbigilão Construções, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua 25 de Abril, 10, Porta B,
rés-do-chão, esquerdo P, freguesia da Conceição, concelho de Tavira.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção, ampliação, trans-
formação e restauro de edifícios e coberturas; instalações eléctricas,
canalizações de água, gás e esgotos. Trabalhos de cofragem, carpinta-
ria, caixilharia, revestimento de pavimento e de paredes, pinturas e
outras actividades de acabamento. Aluguer de máquinas e equipamen-
tos para a construção civil. Comércio, importação e exportação de
materiais, máquinas e equipamentos para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de vinte mil euros e corresponde a soma de
duas quotas, uma no valor nominal de doze mil euros, pertencente ao
sócio Hélder António Barrocas Madeira e a outra, no valor nominal
de oito mil euros, pertencente ao sócio Filipe José Descalço Madeira.

2 — O capital social encontra-se realizado em cinquenta por cen-
to, devendo o restante ser realizado no prazo máximo de cinco anos.

3 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Hélder António Barro-
cas Madeira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

timários;

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2007274523

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

AUTO TÁXIS CASTROMARINENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 1018/990913; identificação de pessoa colectiva n.º 504557017;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 07/20050616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Nomeação da sócia gerente Maria José André Madeira Sequeira,
por deliberação de 1 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Graça Maria Simões
Marques Gonçalves. 2006725246

TORRES & GAGO — SOCIEDADE DE PESCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 1232/020521; identificação de pessoa colectiva n.º 506182410;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 06 e 09/20050602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação das funções do gerente Juan Andrés Cajiao Fernandez, por
renúncia, em 22 de Março de 2005.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, tendo os mesmos ficado com a seguinte

redacção:
3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de seiscentos e oitenta e cinco mil euros, e corresponde à soma de
três quotas: duas no valor nominal unitário de dois mil quatrocentos
e cinquenta euros, uma de cada um dos sócios Joaquim Cadilla Castro
e Manuel Luís Cadilla Castro; e outra de seiscentos e oitenta mil e
cem euros da sócia Pesquera Cadilla, Sociedade Limitada.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Joaquim
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Cadilla Castro e Manuel Luís Cadilla Castro, desde já nomeados ge-
rentes.

2 — Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006725564

J. M. GONZALEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1400/050606; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507299345; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/20050606.

Certifico que por Júlio Martos Gonzalez, casado com Giovanina
Martos, na comunhão geral de bens, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. M. Gonzalez — Sociedade Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização das Laranjeiras,
lote 19, fracção B, rés-do-chão, direito, na cidade, freguesia e conce-
lho de Vila Real de Santo António.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas filiais, agências ou outras formas de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em cargas e descargas de mercado-
rias e venda de materiais para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000
e corresponde à quota do único sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do seu único sócio
Julio Martos Gonzalez, que desde já fica nomeado gerente.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária sempre a intervenção do sócio gerente.

3 — Para além dos poderes normais de gerência, poderá:
a) Comprar, vender e alugar viaturas automóveis, ou quaisquer outros

bens móveis ou imóveis para a sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, assim como alterar contratos de arrenda-
mento.

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

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente a dez vezes do capital social.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006725572

ANA & CORREIA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 941/980129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504048953; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 05/
20050523.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.

Data de aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006725475

BLUE BAY TOURS — AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1398/050518; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507216652; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/20050518.

Certifico que entre João Manuel Valadas Silva Pena e mulher Vil-
ma Maria Lourenço Correia Pena, casados na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguin-
tes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Blue Bay Tours — Agência de
Viagens e Turismo, L.da, e tem a sua sede na Rua de Diogo Cão, Edi-
fício Veleiro, rés-do-chão, loja 2/3, na vila e freguesia de Monte Gordo,
concelho de Vila Real de Santo António.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agência de viagens e turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cem mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma no valor nominal de cinquenta mil euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios João Manuel Valadas Silva Pena e Vilma Maria
Lourenço Correia Pena.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
favor de terceiros fica sempre dependente do consentimento da socie-
dade.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006725599

COMALPE — CONSERVAS DE PEIXE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 200/761230; identificação de pessoa colectiva
n.º 500595194; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 25 e inscrições
n.os 26 e 27; números e data das apresentações: 18, 19 e 20/
20050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação das funções do presidente do conselho de administração
António Luís de Magalhães Tavares, por renúncia, em 15 de Feverei-
ro de 2005.

Designação por cooptação, para completar e triénio em curso, do
administrador Reset Management LLC, representada por Mário Jor-
ge Queiróz e Castro.

Data: 8 de Março de 2005.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Março de

2005, para o triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente e administrador-delegado —

João Manuel Chaves de Sousa Ventura; vogais — José Eduardo Co-
quenão Folque e Riset Manage LLC, representada por Mário Jorge
Queiróz e Castro.
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Fiscal único: efectivo — Isabel Paiva Gaivão & Associados,
SROC, L.da, representada por João Miguel Pinto Gaivão; suplente —
José Luís Guerreiro Nunes.

Prestação de contas.
Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos

ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006725602

COMISA — COMPANHIA CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 436/880226; identificação de pessoa colectiva
n.º 501941754; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 19 e inscrição
n.º 21; números e data das apresentações: 09 e 11/20041223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Aumento de capital com redominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 5.º
Capital redominado: € 249 500, representado por 50 000 acções

do valor nominal de € 4,99 cada uma.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 28 de Março de

2002, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente — António Luís Magalhães

Tavares; vogais — José Eduardo Coquenão Folque e João Manuel
Chaves de Sousa Ventura.

Fiscal único: efectivo — Carlos Teixeira & Noé Gomes, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel Amaral
da Cunha; suplente — Paula Saraiva & Manuel Pereira, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Ana Paula Monteiro
Barbeitos Saraiva e Silva.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006725610

URBIROMÃO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1039/20000328; identificação de pessoa colectiva
n.º 504947869; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/
20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 9 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006725645

ALTAVISTA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 952/980324; identificação de pessoa colectiva
n.º 504096044; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 01/20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação das funções do gerente José Manuel dos Reis Farinha
Alves, por renúncia, em 20 de Junho de 2005.

Prestações de contas.

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006725653

NOVA ALTAVISTA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1351/040528; identificação de pessoa colectiva
n.º 504093029; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 02/20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação das funções do gerente José Manuel dos Reis Farinha
Alves, por renúncia, em 20 de Junho de 2005.

Prestações de contas.
Foram depositados os documentos de prestação de contas relativos

ao ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2006725670

GUARDA
AGUIAR DA BEIRA

MONDISUPER — COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 00085/980330; identificação de pessoa colectiva n.º 504114220;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que, com referência à sociedade com a firma em epígra-
fe, foram depositados na pasta respectiva os documentos da presta-
ção de contas referentes ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007731240

SILVA & TENREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 00070/960517; identificação de pessoa colectiva n.º 503639940;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que, com referência à sociedade com a firma em epígra-
fe, foram depositados na pasta respectiva os documentos da presta-
ção de contas referentes ao exercício do ano de 2004.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007731266

TRANSPORTES PENAVERDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 00108/990802; identificação de pessoa colectiva n.º 504413570;
data da apresentação: 29062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos das prestações de con-
tas referentes ao exercício do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007731258

ALMEIDA

TRANSPORTES TABUADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 329;
identificação de pessoa colectiva n.º 502252210; data do depósito:
20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas relati-
vos ao exercício do ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Teresa Gonçalves
de Aguiar. 2008252329
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RUFARAIA — SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
E EXPLORAÇÃO CINEGÉTICA DA RAIA CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 124;
identificação de pessoa colectiva n.º 502684577; data do depósito:
28062005.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos de prestação de contas referentes ao ano de 2004 da socieda-
de em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2007668327

GOUVEIA

MARIA HELENA FERREIRA DE JESUS SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00264/
890411; identificação de pessoa colectiva n.º 502141409.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670827

NANAR — INDÚSTRIA DE MÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00562/
040226; identificação de pessoa colectiva n.º 506768171.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670959

JOSÉ MARIA S. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00281/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502459735.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670886

SIM OU SOPAS — SOCIEDADE
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00545/
030410; identificação de pessoa colectiva n.º 506557464.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670940

GASMARVÃO — PETRÓLEOS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00357/
950216; identificação de pessoa colectiva n.º 503349305.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670894

ALBERTO GONÇALVES LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00471/
010417; identificação de pessoa colectiva n.º 505349701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670916

CONSTRUÇÕES AVELINO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00489/
010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505428296.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670924

ÁLVARO AMARAL LÁZARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00437/
991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504773674.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670908

AQUAFURO — CAPTAÇÕES DE ÁGUA E GEOTÉCNIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00332/
930617; identificação de pessoa colectiva n.º 503003921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670860

VIMENTA — SOCIEDADE DE PADARIAS REUNIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00120/
720501; identificação de pessoa colectiva n.º 500429774.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670754

J. S. SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00546/
030414; identificação de pessoa colectiva n.º 506543390.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670770
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PISTOON-CAR — REPARAÇÕES E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00396/
980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504062441; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/050623.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada, tendo
as suas contas sido aprovadas em 11 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670819

HOTEL VIRIATO — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00328/
930319; identificação de pessoa colectiva n.º 502944536; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 02/050624.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada, tendo
as suas contas sido aprovadas em 17 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670789

TAZEM-CONSTROI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00560/
040126; identificação de pessoa colectiva n.º 506833801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670800

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00365/
951127; identificação de pessoa colectiva n.º 503525294; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670720

MORAIS MORAIS & MACEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00206/
840213; identificação de pessoa colectiva n.º 501577530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670550

GRANIGOUVEIA — INDÚSTRIA DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00266/
890420; identificação de pessoa colectiva n.º 502147970.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670835

ÓPTICA SANTOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00209/
840719; identificação de pessoa colectiva n.º 501909133.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670711

MINI-MERCADO SÃO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00468/
010410; identificação de pessoa colectiva n.º 505395290.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670797

JOSÉ NOGUEIRA VIDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00469/
010410; identificação de pessoa colectiva n.º 505395304.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670843

GOUVILAR — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DAS BEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00244/
871222; identificação de pessoa colectiva n.º 501912479.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670878

ANTÓNIO PESSOA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00503/
020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505781042.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670738

IRMÃOS PESSOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00415/
981021; identificação de pessoa colectiva n.º 504249568.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004670746

LEIRIA
ANSIÃO

ISRV — INDÚSTRIA SEMI-REBOQUE VOLUMINOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 769/
020920; identificação de pessoa colectiva n.º 505176831.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005217280

O AMANHÃ HOJE — COMÉRCIO DE REBOQUES
E SEMI-REBOQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 753/
020517; identificação de pessoa colectiva n.º 506031594.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005217298

PEDRO SIMÕES SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 643/
000912; identificação de pessoa colectiva n.º 505153319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005217271

GECON — GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 735/
020226; identificação de pessoa colectiva n.º 501821392.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005198250

MADEISANTOS — CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 836/
041108; identificação de pessoa colectiva n.º 507113896.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005198226

MULTICLÁSSICOS — MOLDES CLÁSSICOS
E DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 371/
920923; identificação de pessoa colectiva n.º 502839422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005198234

DIAS E LUCINDA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 569/
990517; identificação de pessoa colectiva n.º 504391402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005198218

CORREIA SIMÕES E C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 181/
810525; identificação de pessoa colectiva n.º 500438226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005198200

ANSIAUTO — VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 405/
940128; identificação de pessoa colectiva n.º 503123056.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas respei-
tantes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005198196

LEIRIA

TRANSFETAL — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6760/
000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504646176; número
e data da apresentação: D-79/20050607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007313030

CAPERSIL — CARPINTARIA PEREIRA E SILVA, L.DA

Sede: A do Barbas, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2927/
890726; identificação de pessoa colectiva n.º 502195746; número
e data da apresentação: D-129/20050615.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233348

CONURMA — CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES
MACEIRA, L.DA

Sede: A do Barbas, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1428/
800813; identificação de pessoa colectiva n.º 501061797; número
e data da apresentação: D-130/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233356

LEIRICONSULTE II — RECURSOS HUMANOS, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, Edifício Paulo VI, lote 44, lojas 2 e 3, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6280/
990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504429752; número
e data da apresentação: D-117/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti de Oliveira
Moniz. 2011233216

TRADILEI — IMPORT EXPORT, L.DA

Sede: Vale Coelho, Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5543/
970605; identificação de pessoa colectiva n.º 503899712; número
e data da apresentação: D-116/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti de Oliveira
Moniz. 2007312743

SOALUMÍNIO — ANODIZAÇÃO E COMÉRCIO
DE ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Brejo, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1385/
800222; identificação de pessoa colectiva n.º 500930384; número
e data da apresentação: D-115/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti de Oliveira
Moniz. 2011233186

MONLIZ — PRODUTOS ALIMENTARES MONDEGO E LIS, S. A.

Sede: Carreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2841/
890418; identificação de pessoa colectiva n.º P 500963304; ins-
crições n.os 27 e 28; números e data das apresentações: 81 e 82/
20050607.

Certifico que a sociedade em epígrafe reduziu o capital social para
€ 527 231,60, por deliberação de 30 de Maio de 2005, tendo em
seguida aumentado o capital para € 2 027 422,48, e alterou o arti-
go 4.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
dois milhões vinte e sete mil quatrocentos e vinte e dois euros e qua-
renta e oito cêntimos, representado por quarenta mil seiscentos e
quarenta e seis acções com valor nominal de quarenta e nove euros e
oitenta e oito cêntimos cada uma.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Oliveira Leal
Moniz. 2008457737

GUILHERME BERNARDES, L.DA

Sede: Cova das Faias, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1906/
840418; identificação de pessoa colectiva n.º 501452923;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 48/20050616.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para o Edifício
São Francisco, Rua de São Francisco, 8-A, 3.º-F, freguesia de Leiria,
concelho de Leiria.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2011195071

GUILHERMAUTO — COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Cova das Faias, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1464/
19801217; identificação de pessoa colectiva n.º 501118527;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 47/20050616.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para o Edi-
fício São Francisco, Rua de São Francisco, 8, A, 3.º, F, Leiria.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2011195080

LEIRIFRIO — REPARAÇÕES DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Estrada dos Marinheiros, 16, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3265/
900720; identificação de pessoa colectiva n.º 502386568;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20050620.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para Rua dos
Lourais, 100, lugar de Lourais, freguesia de Cortes, concelho de Leiria.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2011195098

SM3D — SERVIÇOS DE MAQUINAÇÃO TRIDIMENSIONAL
E CONTROLO DE QUALIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona Industrial da Barosa, lote 51, Carreira de Água,
Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7836/
20010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505151839; nú-
mero e data da apresentação: D-118/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti de Oliveira
Moniz. 2011233224
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SEMI-FINAL — PROJECTO DE MOLDES, L.DA

Sede: Travessa do Poço do Povo, 2, lugar de A-dos-Pretos,
freguesia de Maceira, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7981/
011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505891522; número
e data da apresentação: D-131/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233364

FERNANDO DE SOUSA FILIPE, L.DA

Sede: Rua do Lena, sem número, Maceirinha, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7522/
010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505474425; número
e data da apresentação: D-134/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233399

SOMEIL — SOCIEDADE DE METAIS INJECTADOS, L.DA

Sede: Campos, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2486/
880201; identificação de pessoa colectiva n.º 501927476; número
e data da apresentação: D-135/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233402

JOAQUIM S. HENRIQUES — SOCIEDADE
DE TORREFAÇÃO, L.DA

Sede: Rua Principal, 6-A, A do Barbas, Maceira Lis, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5535/
970527; identificação de pessoa colectiva n.º 503894079; número
e data da apresentação: D-124/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233283

FLEX SILVA  —  M ATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Sede: Rua do Pinhal Manso, 92, Cascaria, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7113/
20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505060817; nú-
mero e data da apresentação: D-132/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233372

CONCEIÇÃO & GIL, L.DA

Sede: Cerca, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4578/
940929; identificação de pessoa colectiva n.º 503284424; número
e data da apresentação: D-133/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233380

ARTECIMA — ARTEFACTOS DE CIMENTO
E MARMORITES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2811/
890322; identificação de pessoa colectiva n.º 502128348; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 28/200050621.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 8 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011185866

VILAS VERDES — TRANSPORTES, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, lote 77, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6051/
980709; identificação de pessoa colectiva n.º 504223640;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: of. 34 e 35/050621.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Carolina Freire Rosa da Mota, por renúncia, em 18
de Maio de 2005, e que foram alterados os artigos 4.º e 9.º contrato,
os quais passam a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de noven-
ta e nove mil setecentos e sessenta euros e corresponde à soma de
uma quota no valor nominal de sessenta e dois mil trezentos e cin-
quenta euros pertencente à sócia Rosa Maria Freire da Mota Cardoso
e uma quota no valor nominal de trinta e sete mil quatrocentos e dez
euros pertencente à sócia Isabel Maria Freire da Mota.

9.º

1 — A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remunera-
ção conforme deliberação da assembleia geral, fica a cargo das sócias
Rosa Maria Freire da Mota e Isabel Maria Freire da Mota e do não
sócio Manuel da Mota Lourenço, já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um só gerente.

Conferida, está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Oliveira Leal
Moniz. 2011185947

COIMBRA & PEREIRA — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua da Base Aérea, 475, freguesia de Monte Real,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9105/
031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506794806; número
e data da apresentação: D-119/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti de Oliveira
Moniz. 2011233232
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ROCK IN ROLO, CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Quinta da Cascalheira, lote 8, loja 2, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7219/
20001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505218119; data
da apresentação: D-120/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti de Oliveira
Moniz. 2011233240

CASEIRICES — FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
À BASE DE CARNE, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 2385, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7229/
20001215; identificação de pessoa colectiva n.º 505205980; nú-
mero e data da apresentação: D-121/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti de Oliveira
Moniz. 2011233259

LEIRICONSULTE — CONSULTORES, L.DA

Sede: Rua da Quinta do Carrascal, vivenda E, Valinho,
freguesia de Azóia, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5174/
960626; identificação de pessoa colectiva n.º 503672394; número
e data da apresentação: D-122/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti de Oliveira
Moniz. 2011233267

PRO3D — GABINETE TÉCNICO DE APOIO
À INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Sede: Zona Industrial da Barosa, lote 51, Carreira de Água,
Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7835/
20010920; identificação de pessoa colectiva n.º 503958131; nú-
mero e data da apresentação: D-123/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti de Oliveira
Moniz. 2011233275

FÉTAL — MODA INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 797/
710413; identificação de pessoa colectiva n.º 500100233; inscri-
ção n.º 28; número e data da apresentação: 24/20050311.

Certifico que foram designados os órgãos da sociedade em epígrafe
para o triénio de 2005-2007, por deliberação de 29 de Janeiro 2005,
a saber:

Conselho de administração: presidente — José Custódio Carvalho
de Almeida; vice-presidente — Orlando Oliveira Magalhães; vogal —
Geraldo Alberto Ramos Viola, todos casados.

Conselho fiscal: presidente — António Barreira, Fernando Vieira,
Justino Romão & Associados, SROC, representada por António Ma-
nuel Mendes Barreira, casado, ROC; vogais: Carlos Jorge Gomes Ro-
drigues, solteiro, e João Manuel Manecas da Silva Rodrigues, divorci-
ado; suplente — Henrique José Marto Oliveira, casado, ROC.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007318601

COPIOLA — CENTRO DE CÓPIA, CRIAÇÃO
E PROMOÇÃO DE IMAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4692/
950202; identificação de pessoa colectiva n.º 503355259;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 13/20050621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Marco Miguel de Jesus Carpalhoso, por ter renunciado, em
20 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011185165

CAMINHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7419/
010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505386089; número
e data da apresentação: D-81/20050607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2006794043

ROSAL — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3045/
900116; identificação de pessoa colectiva n.º 502270896; número
e data da apresentação: D-82/07062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

9 de Junho de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2006965387

O SOLAR ROSA DO LIS — RESTAURANTE, L.DA

Sede: Largo de D. Manuel de Aguiar, 15, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6995/
20000616; identificação de pessoa colectiva n.º 505033208; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 70/20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram alte-
rados os artigos 1.º, n.º 1, e 3.º, os quais passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma O Solar Rosa do Lis— Restauran-
te, Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente subscrito
e realizado, e corresponde à soma de duas quotas uma de valor nomi-
nal de quatro mil e quinhentos euros, e uma de valor nominal de qui-
nhentos euros, pertencentes ambas à sócia Maria Júlia da Costa Ro-
drigues.
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O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2011162106

POLAGRI — PRODUTOS PARA AGRICULTURA
E RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2849/
890504; identificação de pessoa colectiva n.º 502154357; número
e data da apresentação: D-85/20050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011232325

FETAL & SILVA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4753/
950406; identificação de pessoa colectiva n.º 503397377; número
e data da apresentação: D-80/20050607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carreira.
2007312930

DEXILIS — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA ARMAZÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7986/
011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505703505; número
e data da apresentação: D-84/20050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011232333

PEREIRA & COSINHEIRO — CONSTRUÇÃO E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua da Relvinha, Machados

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9412;
identificação de pessoa colectiva n.º 507036506; número da apre-
sentação: D-724.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
2011257271

CARLOS COZINHEIRO — CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Sede: Rua da Relvinha, Machados

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º  6850;
identificação de pessoa colectiva n.º 504782800; número da apre-
sentação: D-725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
2011257263

J. V. CLIMA — CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3811/
920324; identificação de pessoa colectiva n.º 502727462; número
e data da apresentação: D-139/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233445

LEIRIMADEIRAS — INDÚSTRIA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4313/
931026; identificação de pessoa colectiva n.º 503146234; número
e data da apresentação: D-138/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233437

SIMATRI — SISTEMA DE MAQUINAÇÃO
TRIDIMENSIONAL, L.DA

Sede: Estrada do Oeste, 13, Cavalinhos, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6729/
991217; identificação de pessoa colectiva n.º 504597426; número
e data da apresentação: D-136/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233429

JAIME MARQUES, L.DA

Sede: Rua de D. Bárbara Vaz Preto, 248, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 946/
750205; identificação de pessoa colectiva n.º 500365970; número
e data da apresentação: D-126/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011224497

LABO FRANCE PORTUGAL — PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Sede: Charneca do Bailadouro, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4631/
941202; identificação de pessoa colectiva n.º 503316504; número
e data da apresentação: D-125/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011233291
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IMALIS — MEIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGIOLOGIA
DE LEIRIA, L.DA

Sede: Rua de Miguel Torga, 206, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1902/
840412; identificação de pessoa colectiva n.º 500970106; número
e data da apresentação: D-127/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007312093

SAMUTANGO — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de D. Carlos I, 32, Leiria Gare, freguesia
de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2694/
881026; identificação de pessoa colectiva n.º 502054522; número
e data da apresentação: D-128/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233330

TERMAVAC — ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
DE INSTALAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Vale Juncal, Vale Juncal, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7629/
010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505550989;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 40/20050616.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente José Guerreiro, por decesso, em 16 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da Silva
Alves. 2011195039

AUTO LOPES & ERVILHA — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Almoinhas, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3229/
900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502371935;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 32 e 33/20050616.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Mário José Cordeiro Ferrinho Ervilha, por renúncia,
em 13 de Maio de 2005, e que foram alterados os artigos 3.º, 4.º,
n.º 1, e 8.º, n.º 1, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio
José Ferrinho Ervilha, e duas do valor nominal de mil duzentos e
cinquenta euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui César
Cordeiro Ferrinho Ervilha e Isabel Maria Soares Ferreira Ervilha.

4.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral, mantendo as suas funções de gerente

o sócio Rui César Cordeiro Ferrinho Ervilha, ficando, desde já, no-
meada gerente a sócia Isabel Maria Soares Ferreira Ervilha.

8.º

1 — Em caso de morte, interdição ou inabilitação de sócio, a res-
pectiva quota não se transmitirá aos sucessores, devendo a sociedade
amortizá-la, ou fazer adquirir a mesma por sócios ou terceiros.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2011195020

EL CALVITO — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Barão de Viamonte, 35, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9486/
041027; identificação de pessoa colectiva n.º 507062078;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 26 e 27/20050616.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente José Paulo Reis Barra, por renúncia, em 9 de Junho
de 2005, e que foram alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros e corresponde à soma de qua-
tro quotas iguais no valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros
cada, pertencentes duas a cada um dos sócios Ricardo Nuno Correia
dos Santos e Verónica Duarte Romão.

ARTIGO 4.º

2 — Para a sociedade ficar obrigada no seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2011195012

LENACONTABIL — ORGANIZAÇÃO
TÉCNICO-CONTABILISTA, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, lote 20, rés-do-chão, direito,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4951/
19951120; identificação de pessoa colectiva n.º 501283412; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 21/20050616.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e foi efectuado
o encerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 8
de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2011233666

GRAPORLIS — GRADES, PORTAS
E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7154/
20001020; identificação de pessoa colectiva n.º 505168596;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 66/20050615.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
do Casal da Amoreira, Amoreira, Cortes, Leiria.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011163927
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SIMLIS — SANEAMENTO INTEGRADO
DOS MUNICÍPIOS DOS LIS, S. A.

Sede: Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6815/
20000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504864688;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 56 e 57/20050615.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessaram
funções de fiscal único e de fiscal suplente Bernardes, Sismeiro e
Associados, SROC, L.da, e Jorge Manuel Santos Costa, por renúncia,
em 15 de Março de 2005, e que foram nomeados fiscal único Pri-
ceWaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, SROC, representada por Jorge Manuel Santos Costa,
casado, ROC, e fiscal suplente Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes
Bertão, casada, ROC, em 16 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233585

PRINTSYS — COMÉRCIO DE MATERIAL
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8955/
030805; identificação de pessoa colectiva n.º 506591760;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 13; número e
data da apresentação: 05/20050504.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Carlos Humberto Ferreira do Rosário, por ter renun-
ciado, em 12 de Abril de 2005, e foi alterado o contrato quanto ao
n.º 2 do artigo 6.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

6.º

2 — A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233453

MOLD CONCEPT — MOLDES TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5417/
970220; identificação de pessoa colectiva n.º 503817970; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 24/20050615.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 21 de Março de
2005.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233534

RUI PINHEIRO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5419/
970221; identificação de pessoa colectiva n.º 503817953; número
e data da apresentação: D-83/20050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011232317

SAMUTANGO — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2694/
881026; identificação de pessoa colectiva n.º 502054522;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20050615.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua de
D. Carlos I, 32, Leiria Gare, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

Conferida, está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233526

B-ING RETRO — COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9784/
050615; identificação de pessoa colectiva n.º P 507165918; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 70/20050615.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte, entre:

1.º Mário Altavila Canijo, número de identificação fiscal
154727660, divorciado, natural da freguesia de Cedofeita, concelho
do Porto, residente na Rua de Diogo Afonso, 19, 2.º, C, Porto, titu-
lar do bilhete de identidade n.º 3798722, de 17 de Outubro de 2001,
do Porto.

2.º Ana Cristina Reis Jacinto, número de identificação fiscal
164411305, solteira, maior, natural da freguesia da Sé Nova, conce-
lho de Coimbra, residente na Rua da Santa Casa da Misericórdia, lote 6,
4.º, esquerdo, Leiria, titular do bilhete de identidade n.º 10600687, de
10 de Julho de 2002, de Leiria.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma B-Ing Retro — Comércio de Mobiliá-
rio, L.da, e tem a sua sede na Rua de Gago Coutinho, 1, freguesia e
concelho de Leiria.

§ único. Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá
transferir a sua sede para outra localidade ou morada.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, reparação e venda de pe-
ças e móveis antigos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, distribuído por duas quotas:

a) Uma no valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, per-
tencente ao sócio Mário Altavilla Canijo;

b) Uma no valor nominal de quinhentos euros, pertencente à sócia
Ana Cristina Reis Jacinto.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo dos sócios ou
não sócios, a serem designados em assembleia geral, com ou sem re-
muneração, ficando, todavia, desde já nomeado como gerente Raul
Paulo da Silva Sousa.

§ único. A sociedade obriga-se, nos seus actos e contratos, com a
assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233607

INDUCAX — INDÚSTRIA DE CAIXILHARIA, L.DA

Sede: Largo da Bemposta, 25, freguesia de Santa Catarina
da Serra, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9780/
20050614; identificação de pessoa colectiva n.º P 507270029;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20050614.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte, entre:

1.º Nélia Margarida da Silva Ferreira, solteira, maior, natural da
freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria, onde reside
no lugar de Sirois, na Travessa da Portela, 24, contribuinte fiscal
n.º 214605140.

2.º Luís Filipe Pereira Alves, solteiro, maior, natural da freguesia e
concelho de Leiria, residente no Largo da Bemposta, 25, Santa Cata-
rina da Serra, Leiria, contribuinte fiscal n.º 206102925.
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ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INDUCAX — Indústria de
Caixilharia, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Largo da Bemposta, 25, na
sede de freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria.

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

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: serralharia civil de alumínio e fer-
ro. comércio e transformação de alumínio. Construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de sete mil e quinhentos euros e corresponde à soma de duas quotas,
uma do valor nominal de trezentos e setenta e cinco euros, perten-
cente à sócia Nélia Margarida da Silva Ferreira e uma de do valor
nominal de sete mil cento e vinte e cinco, pertencente ao sócio Luís
Filipe Pereira Alves.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao triplo do capital social, des-
de que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos re-
presentativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital soci-
al, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Filipe Pereira Alves.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti de Oliveira Leal
Moniz. 2011233194

OCASIÃO DO PARTICULAR — COMÉRCIO
DE ARTIGOS USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6475/
990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504413350;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 7 e 8/20050614.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções de gerente Manuel Ascenso dos Reis e Claudine Poindessort
Ascenso dos Reis, por terem renunciado, em 30 de Março de 2005,
foram designados gerentes Bruno Miguel Gomes Pereira, Nélson Guarda

Faria e Vítor José da Silva Boiça, por deliberação de 30 de Março de
2005, e foi ainda reforçado o capital social e, em consequência, alte-
rado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de doze mil euros e
corresponde à soma de três quotas de valor nominal individual de quatro
mil euros, uma de cada um dos sócios Bruno Miguel Gomes Pereira,
Nélson Guarda Faria e Vítor José da Silva Boiça.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233178

H. P. S. — COMÉRCIO DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9587/
050110; identificação de pessoa colectiva n.º 507125592;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/20050614.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Estra-
da Nacional n.º 109, 586, lugar de Várzeas, freguesia de Souto da Car-
palhosa, concelho de Leiria.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011233160

IMOMACEIRAINTER — SOCIEDADE
DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Gândara, freguesia de Maceira, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9781/
20050614; identificação de pessoa colectiva n.º P 507348249;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/20050614.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte, entre:

1.º Joaquim António da Fonseca Pereira, natural de Massarelos,
Porto, e mulher Maria del Pilar Alvarez da Fonseca Pereira, natural
de Drome, França, casados no regime de comunhão de adquiridos,
residentes na Rua do Trapula, 4, Porto Carro, Maceira, contribuintes
fiscais, respectivamente, n.os 197578250 e 217774946.

2.º Dr.ª Cecília de Sousa Caria Mendes, divorciada, natural do So-
corro, Lisboa, com domicílio profissional na Avenida dos Estados
Unidos da América, 110-B, em Lisboa, que outorga na qualidade de
procuradora e em representação da sociedade comercial anónima,
ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e Inves-
timento, S. A., com sede no lugar do Marrujo, Bugalhos, Alcanena,
na freguesia de Bugalhos, concelho de Alcanena, pessoa colectiva
n.º 502240075, com o capital social de vinte e oito milhões e qui-
nhentos mil euros, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Alcanena sob o n.º 723, conforme procuração arquivada neste
cartório sob o n.º 18, a fl. 71 do maço 1 respeitante aos documentos
arquivados a pedido das partes, do ano de 2005.

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 — A sociedade adopta a firma de IMOMACEIRAINTER — So-
ciedade de Gestão Imobiliária, L.da

2 — A Sociedade durará por tempo indeterminado.
3 — A Sociedade vai ter a sua sede em Gândara, freguesia de Ma-

ceira, concelho de Leiria, mas, por simples deliberação da gerência, a
mesma poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra, constrição, arrendamento,
administração e gestão de imoveis, de centros comerciais e todas as
actividades económicas e comerciais relacionadas com os indicados
fins.
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ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
e quatro mil euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de trinta e sete mil setecentos e quarenta euros, do
sócio Joaquim António da Fonseca Pereira, uma do valor nominal
dezassete mil e vinte euros da sócia Maria del Pilar Alvarez da Fon-
seca Pereira e outra do valor nominal de dezanove mil duzentos e
quarenta euros da sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de
Desenvolvimento e Investimento, S. A.

ARTIGO 4.º

Aumento de capital

1 — A assembleia geral é competente para deliberar sobre o au-
mento de capital, nos termos, condições e modalidades que entender.

2 — Da deliberação de aumento de capital devem constar expres-
samente a modalidade e o montante do aumento, o valor nominal
das novas participações, a natureza das novas entradas e os prazos
dentro dos quais as entradas devem ser efectuadas.

3 — Da deliberação de aumento de capital deve constar igualmen-
te a identificação de quem participará no aumento, bastando, se for
caso disso, mencionar que participam os sócios que exerçam o seu
direito de preferência, ou que participarão só os sócios embora sem
aquele direito.

4 — O aumento de capital por incorporação de reservas só poderá
ser realizado depois de aprovadas as contas do exercício anteriores à
deliberação, salvo se já tiverem decorrido mais de seis meses sobre
essa aprovação, caso em que terá de ser elaborado um balanço espe-
cial comprovativo da existência de reservas, organizado e aprovado
nos termos prescritos para o balanço anual.

5 — Em caso de aumento de capital por entradas em dinheiro, têm
preferência na subscrição das novas quotas as pessoas que à data da
deliberação do aumento forem sócios da sociedade, observando-se
quanto à repartição das mesmas o preceituado no artigo 266.º do
Código das Sociedade Comerciais.

ARTIGO 5.º

Amortização de quotas

1 — Após a aplicação da parte dos lucros do exercício necessários
à constituição da reserva legal, o remanescente dos mesmos poderá
ser afecto à amortização de quotas por decisão da assembleia geral ou
por imposição da lei.

2 — A amortização das quotas rege-se pelas disposições dos arti-
gos 232.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Redução do capital

1 — A assembleia geral pode autorizar a redução do capital, quer
esta se destine à cobertura de prejuízos, à libertação de excesso de
capital ou a outra finalidade especial, não podendo no entanto a re-
dução por em causa a igualdade entre sócios.

2 — O projecto de redução de capital deve ser comunicado pela
gerência aos sócios da sociedade, com a antecedência mínima de qua-
renta e cinco dias em relação à data da reunião da assembleia geral
convocada para a deliberar.

3 — Uma vez deliberada a redução, deve a sociedade requerer auto-
rização judicial para a sua efectivação, excepto nos casos previstos
nos n.os 3 e 4 do artigo 95.º do Código das Sociedade Comerciais.

4 — Caso a redução leve a que o capital seja reduzido a um mon-
tante inferior ao estabelecido por lei, tal decisão terá de ficar expres-
samente condicionada à efectivação de aumento do capital para
montante igual ou superior àquele mínimo a realizar nos 60 dias se-
guintes àquela deliberação.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A transmissão de quotas depende do consentimento da assem-
bleia geral, que deverá ser solicitado pelo sócio interessado, por carta
registada com aviso de recepção, com indicação do cessionário e de
todas as condições da cessão, conforme estabelecido na alínea a) do
n.º 2 do artigo 8.º infra.

2 — Depende do consentimento da assembleia geral, deliberado por
unanimidade dos votos, a transmissão de quotas entre sócios, bem como
a transmissão ou cessão a cônjuge, ascendente ou descendente do sócio.

3 — Não é permitida a transmissão de quotas só parcialmente rea-
lizadas, salvo se à data da transmissão tiverem sido consideradas per-

didas a favor da sociedade, por não pagamento nos termos do arti-
go 204.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 — A assembleia geral deve deliberar sobre o requerido consenti-
mento no prazo de 60 dias a contar da data de recepção na sociedade
dos pedidos de consentimento que nos termos do número um deste
artigo lhe sejam comunicados.

5 — A recusa de consentimento da sociedade será fundamentada
na própria acta em que seja deliberada, podendo basear-se em qual-
quer motivo de interesse relevante para a sociedade.

6 — Caso o consentimento seja licitamente recusado a sociedade
obriga-se a propor ou a amortização ou a aquisição das quotas, nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento; tratando-se de transmissão a título gratuito, ou pro-
vando a sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a
aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos do arti-
go 231.º, n.º 2, alínea d), do Código das Sociedade Comerciais.

7 — O não cumprimento pela sociedade dos prazos estabelecidos,
no precedente número quatro do presente artigo, implica o consenti-
mento automático à transmissão.

ARTIGO 8.º

Preferência

1 — Obtido o consentimento da sociedade, não pode qualquer só-
cio, nem a sociedade ou os seus representantes legais, ceder ou a qual-
quer outro titulo, transmitir, onerar ou alienar, seja porque modo for,
as suas quotas sem que antes conceda direito absoluto de preferência
à sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e
Investimento, S. A.

2 — Consequentemente, qualquer transmissão, cessão, alienação ou
oneração de quotas, realizadas pelos sócios e consentida pela socieda-
de, só será possível, caso a sócia beneficiária da preferência não a
exerça, decorridos que sejam 30 dias contados da data do recebimento
da comunicação à mesma endereçada, por meio de carta registada com
aviso de recepção, do projecto de transmissão de quotas, do qual de-
verão constar, nomeadamente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração, com a menção a: identificação do(s) promitente(s)
adquirente(s); preço; prazos; restantes condições do mesmo.

b) Fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financeira
da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imediata-
mente anterior, nomeadamente: modelo 22; balanço analítico, de-
monstração de resultados, anexo ao balanço e à demonstração de
resultados;

c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da si-
tuação financeira da sociedade à data da proposta de cessão, trans-
missão ou oneração de quotas.

3 — Se a sócia ITMI Norte-Sul Portugal — Sociedade de Desen-
volvimento e Investimento, S. A., não exercer o seu direito de pre-
ferência, a quota deverá ser adquirida por qualquer um dos outros só-
cios ou, se nenhum dos sócios se mostrar interessado na respectiva
cessão, deverá a quota ser adquirida por pessoa singular ou colectiva
terceira, aprovada por unanimidade dos sócios.

4 — Na falta de interessados na aquisição da quota objecto da pro-
posta de cessão, ou na falta de acordo dos sócios quanto à pessoa,
singular ou colectiva, interessada na respectiva aquisição, deve a so-
ciedade fazer amortizar a mesma quota, nos termos do disposto no
artigo 5.º supra.

5 — As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assumindo a ITMI Norte-Sul Por-
tugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A., o ónus
da promoção do registo, com o pagamento das respectivas despesas

6 — O presente pacto de preferência durará até à dissolução da
sociedade

ARTIGO 9.º

Suprimentos e prestações suplementares

1 — Os sócios poderão efectuar à Sociedade os suprimentos que
esta carecer em termos e condições previamente aprovados em as-
sembleia geral.

2 — A sociedade pode exigir do sócio maioritário prestações su-
plementares de capital, uma ou mais vezes, até ao montante de duas
vezes o valor do capital social.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos ge-
rentes, por meio de carta registada, com um pré-aviso mínimo de 15 dias.

2 — O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar mediante simples carta mandato, podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à Sociedade.
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3 — No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos per-
mitidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa
de formalidades prévias.

4 — Todos os sócios, e em caso de oneração de partes sociais com
usufruto, tanto o usufrutuário como o titular da raiz, têm direito a
assistir às assembleias gerais, a participar das deliberações e a exercer
o respectivo direito de voto, pessoalmente, ou através de mandatário
nos termos do n.º 2 deste artigo, mantendo o titular da raiz o seu
direito de voto na parte da quota não onerada com usufruto.

ARTIGO 11.º

Deliberações

As deliberações que tenham por objecto alterações do contrato de
sociedade, quer por modificação ou suspensão de alguma das suas clá-
usulas, quer por introdução de nova cláusula, o aumento e redução do
capital social, a dissolução da sociedade, a alienação ou oneração de
imóveis da sociedade, por qualquer meio, a cessão de posição contra-
tual em qualquer contrato de locação financeira ou de empréstimo, o
arrendamento, a denúncia e a resolução de qualquer destes contratos,
o trespasse do estabelecimento comercial e a cessão da exploração
comercial, só serão válidas e eficazes quando tomadas por unanimida-
de dos votos.

ARTIGO 12.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos.

2 — Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da Sociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
Sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que,
mesmo cabendo no objecto da sociedade, exijam deliberação tomada
nos termos do artigo décimo primeiro;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária;
g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras simila-

res;
h) Prestar cauções ou garantias, excepto aquelas que exijam delibe-

ração tomada nos termos do artigo décimo primeiro.
3 — A gerência poderá, ainda, constituir mandatários ou procura-

dores da Sociedade, para a prática de determinados actos ou categori-
as de actos.

ARTIGO 13.º

Representação da sociedade

1 — A Sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da Sociedade com poderes

específicos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 12.º
2 — Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a Socie-

dade em quaisquer fianças, letras de favor, avales, abonações ou em
outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos cele-
brados nestas condições considerados nulos, sem prejuízo de o infrac-
tor responder perante a Sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 14.º

Lucros

1 — Enquanto o valor da situação líquida no final de cada exercí-
cio não exceder o dobro do capital social subscrito à data de consti-
tuição da sociedade, os lucros líquidos constantes do balanço anual
terão as seguintes aplicações:

a) Para a constituição ou reforço da reserva legal a percentagem
que a lei determinar;

b) Para a constituição ou reforço de uma reserva livre de consoli-
dação financeira, o remanescente.

2 — Nos exercícios em que se encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do número anterior, a distribuição dos lucros líquidos
terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 15.º

Nomeação de gerentes

Fica, desde já, nomeado gerente, para o quadriénio de 2005-2008,
Joaquim António da Fonseca Pereira.

ARTIGO 16.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 — A sociedade dissolver-se-á somente nos casos especiais pre-
vistos na lei ou por deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade dos votos.

2 — A liquidação do património da sociedade, em consequência da
dissolução da mesma, será feita através de uma comissão liquidatária,
constituída por todos os sócios, ou pelos representantes que os mes-
mos venham a designar.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti de Oliveira Leal
Moniz. 2011233208

PENICHE

MARIA DA CONCEIÇÃO F. CARVALHO
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1308;
identificação de pessoa colectiva n.º 506459269; data da apresen-
tação: 20050623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2002110280

A CONSTRUTORA DE REINALDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1099;
identificação de pessoa colectiva n.º 505539357; data da apresen-
tação: 20050623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010321383

ANIBAL & ALEXANDRA — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1083;
identificação de pessoa colectiva n.º 505437759; data da apresen-
tação: 20050623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010321162

M. H. S. — GELADARIA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 645;
identificação de pessoa colectiva n.º 502743271; data da apresen-
tação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010321766
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XIAOQUING & LIN RESTAURANTES E COMÉRCIO
A RETALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 784;
identificação de pessoa colectiva n.º 503419079; data da apresen-
tação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010321847

LAROESTE II — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1005;
identificação de pessoa colectiva n.º 504695363; data da apresen-
tação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010320956

LAROESTE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 806;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508048; data da apresen-
tação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010320948

JORGE BANDEIRA — COMÉRCIO DE ARTIGOS 
DE DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1142;
identificação de pessoa colectiva n.º 505674327; data da apresen-
tação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010320999

PNEUS AMACAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 501206359; data da apresen-
tação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010319583

PRODUTOS ALIMENTARES PEIPEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 266;
identificação de pessoa colectiva n.º 500712298; data da apresen-
tação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010321065

TAXIS D’EL REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 986;
identificação de pessoa colectiva n.º 504709291; data da apresen-
tação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010320662

HABINUNES — CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1233;
identificação de pessoa colectiva n.º 506241149; data da apresen-
tação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010320751

MINI-MERCADO ROMÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1311;
identificação de pessoa colectiva n.º 506771059; data da apresen-
tação: 20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010321405

FUNDIBRONZE — FUNDIÇÃO E OFICINA
DE EQUIPAMENTOS MARÍTIMOS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 7; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500284040; data da apresentação:
20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de exercício do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2010319486

MINI-MERCADO ROMÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1311;
identificação de pessoa colectiva n.º 506771059; data da apresen-
tação: 040616.

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

17 de Junho de 2004. — A Conservadora, Maria do Rosário
Gouveia Gomes Marta. 2006018027
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LISBOA
AMADORA

BINÓMIO — MÁQUINAS E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 285;
identificação de pessoa colectiva n.º 502085282; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003662197

JÓMIGUER — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 688;
identificação de pessoa colectiva n.º 504053124; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008529967

NUNO SANTOS MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 786;
identificação de pessoa colectiva n.º 504106961; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008205932

SPRINGTIME — PLANTAS DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 091;
identificação de pessoa colectiva n.º 504292668; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009445627

ALEMSPORT — COMPRA, VENDA E REVENDA
ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 408;
identificação de pessoa colectiva n.º 504432435; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008205975

TRADUPÓLIS — TRADUÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 777;
identificação de pessoa colectiva n.º 504865609; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008198731

TÁXIS COVAS & CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 925;
identificação de pessoa colectiva n.º 505008157; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2007561859

TÁXIS MORAIS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 332;
identificação de pessoa colectiva n.º 505330393; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2007561786

LNL — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 276;
identificação de pessoa colectiva n.º 505294516; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008529908

BELMIRO DIAS TAVARES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 567;
identificação de pessoa colectiva n.º 505542099; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009220030

IEFE DISCOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 619;
identificação de pessoa colectiva n.º 500729271; data da apresen-
tação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008177599

JOINDAV — CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 757;
identificação de pessoa colectiva n.º 506350878; data da apresen-
tação: 22062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009242602

AUGUSTO POLIDO NEVES — AFAGAMENTOS
E PINTURAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 862;
identificação de pessoa colectiva n.º 503816078; data da apresen-
tação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008199916

NUNES — MEDEM, MEDIDORES — ORÇAMENTISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 979;
identificação de pessoa colectiva n.º 502914033; data da apresen-
tação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009849477

VIRIATUS — MEDICAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 225;
identificação de pessoa colectiva n.º 503097594; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2011389640

ESTRUTURAS BASE — CONSTRUÇÃO
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 14 312; identificação de pessoa colectiva n.º 507014138; data
do depósito: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009247752

ANGASPINTA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 373;
identificação de pessoa colectiva n.º 506097153; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2011335817

AUTO TÁXI — RAIMUNDO RIBEIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 375;
identificação de pessoa colectiva n.º 505378523; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2007470721

J. SANTINHO & FILHOS — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 886;
identificação de pessoa colectiva n.º 504872770; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2007498979

JORLIP — OTORRINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 472;
identificação de pessoa colectiva n.º 504760106; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2010189507

CARLUGUER — ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
E RECOLHA DE ENTULHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 375;
identificação de pessoa colectiva n.º 504761595; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009847369

ABBOTTFARMA — PROMOÇÃO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 166;
identificação de pessoa colectiva n.º 504773887; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009849795
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R. S. G. — IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO
EM GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9393;
identificação de pessoa colectiva n.º 503494429; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009243412

PLÁSTICOS DE S. BRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7462;
identificação de pessoa colectiva n.º 502667028; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2007498987

LUÍS FURTADO — CENOGRAFIA E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6795;
identificação de pessoa colectiva n.º 502363100; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009238613

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LAURENTINO
& ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6304;
identificação de pessoa colectiva n.º 502141395; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2004875372

O BEM AMADO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5792;
identificação de pessoa colectiva n.º 501898310; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009238621

ABBOTT LABORATÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1840;
identificação de pessoa colectiva n.º 500006148; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009849779

JORGE & SILVA — SOCIEDADE COMERCIAL
ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 036;
identificação de pessoa colectiva n.º 503763250; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2011390885

ESCOLA DE CONDUÇÃO DAMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9563;
identificação de pessoa colectiva n.º 503520357; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2009847490

PRORISCO — EQUIPAMENTOS, ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9319;
identificação de pessoa colectiva n.º 503426806; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2009847512

JUDILINA MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9199;
identificação de pessoa colectiva n.º 503361356; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2009847504

CHURRASQUEIRA CÁRIJO DE PIRES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8232;
identificação de pessoa colectiva n.º 502976187; data do depósito:
23062005.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 191 — 4 de Outubro de 200521 680-(66)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2010236440

ARCOFIL — AR CONDICIONADO — FRIO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5475;
identificação de pessoa colectiva n.º 500747598; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2009847482

ARAÚJO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3728;
identificação de pessoa colectiva n.º 500929386; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2009220102

FARMÁCIA CAMPOS — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 588;
identificação de pessoa colectiva n.º 505408058; data do depósito:
20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2010551338

SILVA & MANSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6581;
identificação de pessoa colectiva n.º 502274840; data do depósito:
20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2003450580

ALBINO MARTINS MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5035;
identificação de pessoa colectiva n.º 501531726; data do depósito:
200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2006667319

POLICLÍNICA DA REBOLEIRA SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5019;
identificação de pessoa colectiva n.º 501522344; data do depósito:
200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2010584724

PEDROSA & ASSIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2600;
identificação de pessoa colectiva n.º 500394563; data do depósito:
200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2009221265

FEDA — CENTRO COMERCIAL DE FERRAGENS
DA DAMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1411;
identificação de pessoa colectiva n.º 500110352; data do depósito:
200605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Lina Maria da Silva.
2009242823

GAMAS ALTAS — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 375;
identificação de pessoa colectiva n.º 507058330; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009849914

SILVA & GERVÁSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 404;
identificação de pessoa colectiva n.º 500552622; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008205959

CRUZ & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1736;
identificação de pessoa colectiva n.º 500845840; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009221990



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 191 — 4 de Outubro de 2005 21 680-(67)

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RODRIGUES
E JOSÉ ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1713;
identificação de pessoa colectiva n.º 500256918; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2010211340

ALMEIDA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 574;
identificação de pessoa colectiva n.º 500309078; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009221940

JOAQUIM & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1750;
identificação de pessoa colectiva n.º 500368066; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009848640

LAVANDARIA E TINTURARIA DE ROCHA &
MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1805;
identificação de pessoa colectiva n.º 500372674; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009222008

FARMALAVI — PRODUTOS FARMACÊUTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 927;
identificação de pessoa colectiva n.º 505729091; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009246721

VITALION — PRODUTOS FARMACÊUTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 303;
identificação de pessoa colectiva n.º 505238683; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009246659

C. A.  S.  PAIS — SERVIÇOS DE LIMPEZA
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 344;
identificação de pessoa colectiva n.º 504330101; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008634817

GARAGEM DOS MOINHOS — REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 417;
identificação de pessoa colectiva n.º 504374745; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009846834

TÁXIS PINHEIRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 516;
identificação de pessoa colectiva n.º 504637789; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009847164

NUNO HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 287;
identificação de pessoa colectiva n.º 505298333; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2011207150

JOÃO BELCHIOR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 955;
identificação de pessoa colectiva n.º 505799006; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008436470
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VHQ — CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DA BRANDOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 431;
identificação de pessoa colectiva n.º 506179346; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2010186028

A PARREIRINHA DA REBOLEIRA, VINHOS
E PETISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6831;
identificação de pessoa colectiva n.º 502377577; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2010186044

ESFION — INDÚSTRIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE PRODUTOS QUÍMICOS E ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7270;
identificação de pessoa colectiva n.º 502576111; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009246683

ARTUR NUNES E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7508;
identificação de pessoa colectiva n.º 501136398; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2010189140

SOCIEDADE CONSTRUÇÃO LAR E PINTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7792;
identificação de pessoa colectiva n.º 502824417; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009247400

BIBISOL — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8704;
identificação de pessoa colectiva n.º 503169692; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009220374

AUTO PROGRESSO DA BRANDOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2164;
identificação de pessoa colectiva n.º 500318751; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009221982

LOUREIRO & COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2364;
identificação de pessoa colectiva n.º 500375240; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009220064

TALHO CENTRAL DA DAMAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 696;
identificação de pessoa colectiva n.º 500552894; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008177564

ENSINO AUTOMOBILÍSTICO NOVA ROTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4100;
identificação de pessoa colectiva n.º 500828156; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009848632

FARMÁCIA DIAS & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3546;
identificação de pessoa colectiva n.º 500870420; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006523996

MOVIMARTE — COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4578;
identificação de pessoa colectiva n.º 500866201; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006574515
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SOCIEDADE FARMACÊUTICA MIDALVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4836;
identificação de pessoa colectiva n.º 501461442; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006523945

TRANSFIRA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 623;
identificação de pessoa colectiva n.º 506445666; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2011389674

POWER FACTOR — PROJECTOS E INSTALAÇÕES
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 625;
identificação de pessoa colectiva n.º 506418340; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008177041

AUTO TÁXIS DIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 351;
identificação de pessoa colectiva n.º 504884433; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2010593049

ITALUSTRES — FÁBRICA DE CANDEEIROS E LUSTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1422;
identificação de pessoa colectiva n.º 500142831; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008188477

ANÍBAL DE ALMEIDA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9115;
identificação de pessoa colectiva n.º 503336114; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009848527

ANTÓNIO JOAQUIM RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 076;
identificação de pessoa colectiva n.º 501770828; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2010212061

ANTÓNIO JOSÉ DA COSTA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 251;
identificação de pessoa colectiva n.º 503846988; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2002548447

CAMPOS & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 538;
identificação de pessoa colectiva n.º 500910863; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008621987

PEDAÇO DE MEL — PASTELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 209;
identificação de pessoa colectiva n.º 505330415; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008529932

APAGAFOGO — COMÉRCIO MATERIAL
CONTRA INCÊNDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6773;
identificação de pessoa colectiva n.º 502370840; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2011354153

ANTÓNIO CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7198;
identificação de pessoa colectiva n.º 502535539; data do depósito:
21062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008188051

MANUEL R. AFONSO — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7764;
identificação de pessoa colectiva n.º 502800950; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009220234

CONTA INÉDITA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9239;
identificação de pessoa colectiva n.º 503385808; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004892048

RESTAURANTE SNACK-BAR NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6661;
identificação de pessoa colectiva n.º 502304316; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2004886668

AUGUSTO LOURENÇO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5524;
identificação de pessoa colectiva n.º 501776850; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009221974

PAULINO LISBOA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4946;
identificação de pessoa colectiva n.º 501622950.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008177556

ARROW IBÉRIA ELECTRÓNICA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8606;
identificação de pessoa colectiva n.º 502039701; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2010605560

ATD ELECTRÓNICA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8700;
identificação de pessoa colectiva n.º 502199776; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2010605390

MAQUIMIRA — REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5864;
identificação de pessoa colectiva n.º 501940766; data do depósito:
22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008635465

LUÍS MENDES RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8001;
identificação de pessoa colectiva n.º 501952314; data do depósito:
21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003155414

CENTRO COMERCIAL DE MERCEARIA E VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 628;
identificação de pessoa colectiva n.º 500060886; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2010189477

SAMPAIO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 707;
identificação de pessoa colectiva n.º 500963630; data do depósito:
23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2010189493
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TÁBUA GRANDE — CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 740;
identificação de pessoa colectiva n.º 507075978; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/050506.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Tábua Grande — Construção
Civil e Obras Públicas, L.da, com sede na Avenida de D. Nuno Álvares
Pereira, 52, rés-do-chão, esquerdo, freguesia da Venteira, concelho da
Amadora.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, obras públicas e
todos os trabalhos de armação de ferro.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, noutras socie-
dades de responsabilidade limitada ou ilimitada ou em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
não, no todo ou em parte, com o da ora constituída, bem como agru-
par-se em consórcios.

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
dez mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de cinco mil euros cada pertencente cada uma delas a cada
um dos sócios.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de dez vezes o capital social à data
da deliberação.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, desde já no-
meados gerentes, com ou sem remuneração conforme for deliberado
em assembleia geral, sendo necessária e suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. A gerência poderá, sem prévia deliberação da assembleia
geral: comprar e vender viaturas; celebrar quaisquer contratos de lo-
cação financeira; tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como
alterar e ou rescindir os respectivos contratos; tomar de trespasse
estabelecimentos comerciais e industriais;

ARTIGO 6.º

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

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 contrato social ou

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

timários;
e) Quando, em partilha de divórcio, a quota foi adjudicada a quem

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas
destinadas a serem alienadas a um ou alguns dos sócios ou 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 — O contrato de suprimentos será sempre estabelecido com es-
tipulação de prazo.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
as importâncias relativas aos fundos de reservas legais, terão a aplica-
ção que a assembleia geral deliberar.

Conferida e conforme

A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira. 2008193063

CASCAIS

SOCONSTROI — TEIXEIRA DUARTE — CONSTRUTORES
DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504097687; inscri-
ção n.º 2.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2010030184

LISBOA — 1.A SECÇÃO

ENCOSTA DA BAÍA — URBANIZAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8299; identificação de pessoa colectiva n.º 504715860; data da
inscrição: 010702.

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

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010538218

AUTO TÁXIS LAFÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 904; identificação de pessoa colectiva n.º 500320080; data
da inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010485300

AUTO TÁXIS DE GIESTEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 349; identificação de pessoa colectiva n.º 500500673; data
da inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2007494612

AUTO TÁXIS CASARIAS — TRANSPORTE
PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6869; identificação de pessoa colectiva n.º 503944815; data da
inscrição: 090605.
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Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010485467

AUTO TÁXIS EIRAS DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 996; identificação de pessoa colectiva n.º 500502471; data
da inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010485319

AUTO TÁXIS S. TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 182; identificação de pessoa colectiva n.º 504713124; data
da inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010485475

AUTO TÁXIS IDEAL DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 840; identificação de pessoa colectiva n.º 500513082; data
da inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010485343

AUTO TÁXIS INFANTE SANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 598; identificação de pessoa colectiva n.º 500317348; data
da inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010485190

AUTO TÁXIS ALVES MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2046; identificação de pessoa colectiva n.º 500510830; data da
inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010485335

AUTO TÁXIS ESTRELA DE SILVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 302; identificação de pessoa colectiva n.º 500319910; data
da inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010485157

AUTO TÁXIS M. CASTRO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 171; identificação de pessoa colectiva n.º 502069473; data da
inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2008468437

EMPRESA DE TÁXIS FERJOCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 038; identificação de pessoa colectiva n.º 500345724; data
da inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010485149

AUTO TÁXIS QUIONGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 952; identificação de pessoa colectiva n.º 500792356; data
da inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010484681

ALVES RIBEIRO INTERNACIONAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1062; identificação de pessoa colectiva n.º 501173757; data da
inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2006562991

ERA-EMPATIA, RECUPERAÇÃO E APOIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1282; identificação de pessoa colectiva n.º 502839813; data da
inscrição: 090605.
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Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2011343259

ENZIFARMA DIAGNÓSTICA E FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 925; identificação de pessoa colectiva n.º 503636975; data
da inscrição: 090605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino Almeida Santos. 2010538200

LISBOA — 2.A SECÇÃO

J. BOTICA — ELECTROTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6857/970116; identificação de pessoa colectiva n.º 500143714;
número e data da inscrição: 22/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005323179

FWS — SISTEMAS E PRODUTOS
PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7292/970725; identificação de pessoa colectiva n.º 503932540;
número e data da inscrição: 10/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010520696

FREIXINHO & CAEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7469/971027; identificação de pessoa colectiva n.º 503993883;
número e data da inscrição: 10/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2011165512

JOSÉ BARÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7527/971117; identificação de pessoa colectiva n.º 504001817;
número e data da inscrição: 12/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010483464

JOSÉ PINA II — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8424/980626; identificação de pessoa colectiva n.º 504183796;
número e data da inscrição: 09/20050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2008587550

IBERNOBEL — PRODUTOS EXPLOSIVOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3102/950522; identificação de pessoa colectiva n.º 502775530;
número e data da inscrição: 14/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2009416740

N. V.  V. — NOVOS SUPORTES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8523/980731; identificação de pessoa colectiva n.º 504213989;
número e data da inscrição: 11/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2007486822

NET 2000 — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6704/961118; identificação de pessoa colectiva n.º 503758540;
número e data da inscrição: 14/20050531.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2011204836

JOSÉ DA SILVA COSTA & FILHOS, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 840/820402; identificação de pessoa colectiva
n.º 501257381; número e data da inscrição: 11/050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011207932

J. MARTINS & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 446/600919; identificação de pessoa colectiva n.º 500966001;
número e data da inscrição: 20/050617.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 191 — 4 de Outubro de 200521 680-(74)

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007542331

LOPES, FONSECA & CAPITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 344/600905; identificação de pessoa colectiva n.º 500551847;
número e data da inscrição: 35/050617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2004253088

F. FERNANDES & COSTA — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 697/551202; identificação de pessoa colectiva n.º 500103488;
número e data da inscrição: 11/050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011207924

IMOPÁDUA, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 383/040628; identificação de pessoa colectiva n.º 506967204;
número e data da inscrição: 02/050617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2004871342

INVESTEQUEST — CONSULTADORIA, GESTÃO
DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 124/020220; identificação de pessoa colectiva n.º 505064405;
número e data da inscrição: 04/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas, com ênfase.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011189500

L. T.  P. — LIVROS TÉCNICOS PORTUGUESES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2501/911016; identificação de pessoa colectiva n.º 502649399;
número e data da inscrição: 21/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas, com ênfase.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011188709

KENIUM NET — INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 194/040420; identificação de pessoa colectiva n.º 5069160073;
número e data da inscrição: 02/050617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011149690

LUÍS CARDOSO — CLÍNICA MÉDICA
DE OFTALMOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 959/040129; identificação de pessoa colectiva n.º 505026856;
número e data da inscrição: 04/050617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008423050

KAME-AME PRODUÇÕES — GESTÃO ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 686/011008; data de inscrição n.º 05/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010578686

ISPACA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 198/010412; identificação de pessoa colectiva n.º 505376920;
número e data da inscrição: 07/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011189268

GUOHUA, WU & ZHANG, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 469/000830; identificação de pessoa colectiva n.º 505019566;
número e data da inscrição: 07/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011189241
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GUEDES SILVA & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8689; identificação de pessoa colectiva n.º 500537208; núme-
ro e data da inscrição: 16/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011168422

NEW CENTER — GINÁSIO DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8275/980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504130048;
número e data da inscrição: 09/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011168449

IRMÃOS ZHU — RESTAURAÇÃO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6462/960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503681962;
número e data da inscrição: 15/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011189225

FERCATE — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2072/910521; identificação de pessoa colectiva n.º 502571837;
número e data da inscrição: 08/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011214181

FERREIRA E CINTRA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 671/030930; identificação de pessoa colectiva n.º 506722783;
número e data da inscrição: 03/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2011189217

LUSITANIADENT — IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 743/031027; identificação de pessoa colectiva n.º 506598853;
número e data da inscrição: 03/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010456939

INTERGONPRE — COMÉRCIO INTERNACIONAL
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 398/020527; identificação de pessoa colectiva n.º 504622242;
número e data da inscrição: 13/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2010578651

IMOHAITI — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 194/020315; identificação de pessoa colectiva n.º 506013170;
número e data da inscrição: 07/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2006442821

J. GOMES DA COSTA & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 266/790220; identificação de pessoa colectiva n.º 500833613;
número e data da inscrição: 12/050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2009438540

LAPAS & SANCHES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 161/810804; identificação de pessoa colectiva n.º 501190066;
número e data da inscrição: 10/050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008475336

LIGAR — ALUGUER DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 024/871016; identificação de pessoa colectiva n.º 501895590;
número e data da inscrição: 14/050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007486911
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JESUS & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 417/750908; identificação de pessoa colectiva n.º 500366225;
número e data da inscrição: 12/050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2004886676

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

ALUMINOBRE — SERVIÇOS DE SERRALHARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00116; identificação de pessoa colectiva n.º 506158047; data
do depósito: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349840

REAL PLANÍCIE — APOIO CULTURAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00115; identificação de pessoa colectiva n.º 506105571; data
do depósito: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349831

J. THYMM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00126; identificação de pessoa colectiva n.º 506722430; data
do depósito: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349823

CONTABENTO — CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00074; identificação de pessoa colectiva n.º 503905380; data
do depósito: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349815

ELECTRO ALTER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00005; identificação de pessoa colectiva n.º 502021969; data
do depósito: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349939

ARCHEO ESTUDOS — INVESTIGAÇÃO
ARQUEOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00079; identificação de pessoa colectiva n.º 504048066; data
do depósito: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349920

CALADO & CALADO — AGÊNCIA FUNERÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00111; identificação de pessoa colectiva n.º 505996740; data
do depósito: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349947

TIPOGRAFIA TRIUNFO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 0032; identificação de pessoa colectiva n.º 501943978; data do
depósito: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349955

MÓVEIS BALTAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00006; identificação de pessoa colectiva n.º 500761345; data
do depósito: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349963
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CARNES ALTER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00050; identificação de pessoa colectiva n.º 503283673; data
do depósito: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349971

ARMANDO MENDES — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 0076: identificação de pessoa colectiva n.º 503983799; data do
depósito: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349858

LUÍS TRINDADE, CONSTRUÇÕES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00132; identificação de pessoa colectiva n.º 507025067; data
do depósito: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349904

CONSTRUÇÕES VISTACIDADE — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00078; identificação de pessoa colectiva n.º 504008714; data
do depósito: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349912

MIGAS E CANTIGAS — SOCIEDADE
DE RESTAURAÇÃO, CULTURA E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00124; identificação de pessoa colectiva n.º 506775151; data
do depósito: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349980

JOAQUIM GONÇALVES BEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00098; identificação de pessoa colectiva n.º 505437414; data
do depósito: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349998

SOCIEDADE AGRÍCOLA VÁRZEAS E BARRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00128; identificação de pessoa colectiva n.º 506856917; data
do depósito: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001350007

CAVALARIÇA DA CHANCELARIA — ANIMAÇÃO
TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00064; identificação de pessoa colectiva n.º 503807796; data
do depósito: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349890

JOREC — CARPINTARIA E MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00036; identificação de pessoa colectiva n.º 501885749; data
do depósito: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349882

DECOTER — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00048; identificação de pessoa colectiva n.º 503284033; data
do depósito: 28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349874

COFIBATER — CONSTRUÇÃO CIVIL FITAS
& BARRADAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00068; identificação de pessoa colectiva n.º 503851485; data
do depósito: 28062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Filomena Maria
Raimundo da Costa Passinhas. 2001349866

CASTELO DE VIDE

D. MOURA — CONSULTORIA E EXPLORAÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 00185/990416; identificação de pessoa colectiva n.º 504333577;
data da apresentação: 20050628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitadas na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2004.

É o que me cumpre certificar.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Augusta
Massena Pinto. 2004219637

FUNERÁRIA CASTELOVIDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 00208/020116; identificação de pessoa colectiva n.º 505894823;
data da inscrição: 20050628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitadas na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2004.

É o que me cumpre certificar.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Augusta
Massena Pinto. 2007358131

ELVAS

MURALHAS & CAROLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01529/
050614; identificação de pessoa colectiva n.º 507320921; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 03/050614.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Artur Manuel Tavares Muralhas, número de identificação fiscal
199437157, casado com Marta de Lurdes Simão Ramalho Lopes Se-
queira, no regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Sobral da Adiça, concelho de Moura e residente na Rua de Madrid,
lote 12, 2.º, direito, Elvas, titular do bilhete de identidade n.º 10155530
emitido em 24 de Novembro de 2004 pelos Serviços de Identificação
Civil de Portalegre.

2.º João Manuel Gonçalves Carola, número de identificação fiscal
150708025, solteiro, maior, natural da freguesia de Santo Aleixo,
concelho de Monforte e residente na Avenida da Boa-Fé, 69, Elvas,
titular do bilhete de identidade n.º 4933303 emitido em 2 de Agosto
de 1995 pelos Serviços de Identificação Civil de Portalegre.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade e declararam que pela presente escritura, constituem entre
si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Muralhas & Carola, L.da, e tem a
sua sede na Zona Industrial Fontainhas, lote 47, fracção B, Elvas.

2 — Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim
como poderá ser criada qualquer outra forma de representação so-
cial, nomeadamente filiais e sucursais no território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de peças automóvel novos e
usados, ferramentas e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, no valor nominal de
dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada sócio Ar-
tur Manuel Tavares Muralhas e João Manuel Gonçalves Carola.

ARTIGO 4.º

1 — A representação activa e passiva da sociedade cabe à gerên-
cia, que é ou não remunerada, conforme deliberação da assembleia
geral.

2 — Ficam desde já designados gerentes os sócios Artur Manuel
Tavares Muralhas e João Manuel Gonçalves Carola.

ARTIGO 5.º

Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

É livremente permitida a divisão de quotas, porém na cessão a
estranhos, os sócios não cedentes gozam do direito de preferência e,
no caso de haver mais do que um preferente, abrir-se-á licitação en-
tre eles.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica autorizada a amortizar a quota ou quotas arrola-
das, arrestadas, penhoradas ou incluídas em massa falida ou insolven-
te e ainda por morte do seu titular.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades mes-
mo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2007039117

MONFORTE

GRILO & VELEZ — SOCIEDADE HOTELEIRA
E DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Sede: Largo da Igreja, 3, freguesia de Assumar,
concelho de Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 00022/
910213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas respei-
tante ao ano de 2004.

Conferida está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Manuel Martins
Cristóvão. 2001719248

JOÃO CARRILHO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua Dois, 8, Bairro da Asseca, freguesia de Vaiamonte,
concelho de Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 00041/
950524.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas respei-
tante ao ano de 2004.

Conferida está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Manuel Martins
Cristóvão. 2001719221
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JOSÉ RODRIGUES & FILHA, L.DA

Sede: Rua do Padre António Gata Lavajo Simões, 5,
freguesia de Vaiamonte, concelho de Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 00059/
001120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas respei-
tante ao ano de 2004.

Conferida está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Manuel Martins
Cristóvão. 2001719183

HERDADE DO PERDIGÃO — EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
E VINÍCOLA, L.DA

Sede: Herdade do Perdigão, freguesia de Monforte,
concelho de Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 00034/
920901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas respei-
tante ao ano de 2004.

Conferida está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Manuel Martins
Cristóvão. 2001719175

VINHOS COM DISTINÇÃO, L.DA

Sede: Herdade do Perdigão, freguesia de Monforte,
concelho de Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 00086/
040311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas respei-
tante ao ano de 2004.

Conferida está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Manuel Martins
Cristóvão. 2001719191

RUI & SALOMÉ, L.DA

Sede: Rua de Henrique Macedo, 1, freguesia de Monforte,
concelho de Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 00073/
020619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas respei-
tante ao ano de 2004.

Conferida está conforme.

29 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Manuel Martins
Cristóvão. 2001718993

PORTO
PORTO — 1.A SECÇÃO

A FUNERÁRIA DO CAMPO LINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4626; identificação de pessoa colectiva n.º 503720577; núme-
ro e data da apresentação: 254/20050527; pasta n.º 4626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

31 de Maio de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010672070

FREITAS FERREIRA & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 704; identificação de pessoa colectiva n.º 500644853; nú-
mero e data da apresentação: 255/20050530; pasta n.º 21 318.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

31 de Maio de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010672062

A DEMOLIDORA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 308; identificação de pessoa colectiva n.º 502320257; nú-
mero e data da apresentação: 256/20050530; pasta n.º 3445.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

31 de Maio de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002651647

BPN IMOFUNDOS — SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7735; identificação de pessoa colectiva n.º 504801856; núme-
ro e data da apresentação: 348/20050613; pasta n.º 7735.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

15 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010672593

CLÍNICA FERNANDES TOMÁS — MEDICINA
NO TRABALHO, HIGIENE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5774; identificação de pessoa colectiva n.º 503974978; núme-
ro e data da apresentação: 496/20050621; pasta n.º 5774.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010408012

FARMÁCIA LÍDIA QUEVEDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 922; identificação de pessoa colectiva n.º 506762068; nú-
mero e data da apresentação: 501/20050621; pasta n.º 12 922.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676130
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C. B. M. — GABINETE DE GESTÃO E CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 71; identificação de pessoa colectiva n.º 502252430; número e
data da apresentação: 511/20050621; pasta n.º 7572.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676157

ANTÓNIO PINTO SOARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9336; identificação de pessoa colectiva n.º 504933841; núme-
ro e data da apresentação: 467/20050621; pasta n.º 9336.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004405694

DUTIES — ACÇÕES DE PRODUÇÃO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 101; identificação de pessoa colectiva n.º 505372274; nú-
mero e data da apresentação: 502/20050621; pasta n.º 10 101.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676149

A. FONSECA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 648; identificação de pessoa colectiva n.º 506560180; nú-
mero e data da apresentação: 414/20050620; pasta n.º 12 648.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010657543

CASIAT — SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 926; identificação de pessoa colectiva n.º 503114995; nú-
mero e data da apresentação: 431/20050620; pasta n.º 12 158.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676025

ÁLVARO BARCIELA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 507; identificação de pessoa colectiva n.º 505542870; nú-
mero e data da apresentação: 415/20050620; pasta n.º 10 507.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010657535

CHÃO INVICTA  —  PAVIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 646; identificação de pessoa colectiva n.º 505931702; nú-
mero e data da apresentação: 413/20050620; pasta n.º 11 646.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008647382

CARVALHO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 976; identificação de pessoa colectiva n.º 502933194; número
e data da apresentação: 421/20050620; pasta n.º 976.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010654870

CARFERGÁS — INSTALAÇÃO DE REDES DE ÁGUA,
SANEAMENTO, GÁS E APARELHOS DE QUEIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5465; identificação de pessoa colectiva n.º 503909629; núme-
ro e data da apresentação: 412/20050620; pasta n.º 5465.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008647366

FERPITALHOS DE JOÃO ANTÓNIO PILAR,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8451; identificação de pessoa colectiva n.º 504864955; núme-
ro e data da apresentação: 417/20050620; pasta n.º 8451.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010654900

CGSO — CONSULTORIA DE GESTÃO E SISTEMAS
DE ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8226; identificação de pessoa colectiva n.º 504610406; núme-
ro e data da apresentação: 423/20050620; pasta n.º 8226.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009270355

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ORAL E ESTÉTICA
DENTÁRIA, DR. MANUEL ANTÓNIO REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6972; identificação de pessoa colectiva n.º 504228030; núme-
ro e data da apresentação: 422/20050620; pasta n.º 6972.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004030313

BLINKAUTO — PRODUTOS QUÍMICOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5899; identificação de pessoa colectiva n.º 504067150; núme-
ro e data da apresentação: 416/20050620; pasta n.º 5899.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676017

EDUARDO GIL & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 195; identificação de pessoa colectiva n.º 500895554; nú-
mero e data da apresentação: 433/20050620; pasta n.º 8982.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010672810

CARLOS ANTÓNIO & CARDOSO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 533; identificação de pessoa colectiva n.º 501510354; nú-
mero e data da apresentação: 419/20050620; pasta n.º 17 054.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004030275

CARVALHO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 708; identificação de pessoa colectiva n.º 500328595; nú-
mero e data da apresentação: 449/20050620; pasta n.º 17 071.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676092

BARRAL DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 844; identificação de pessoa colectiva n.º 500634084; nú-
mero e data da apresentação: 432/20050620; pasta n.º 17 458.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010672801

DIANORTE — FERRAMENTAS DIAMANTADAS
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 085; identificação de pessoa colectiva n.º 501463941; nú-
mero e data da apresentação: 435/20050620; pasta n.º 15 885.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676084

CRISTINA S. CUNHA & RUI VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 300; identificação de pessoa colectiva n.º 506214540; nú-
mero e data da apresentação: 253/20050527; pasta n.º 12 300.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

31 de Maio de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009286863

DOCDIGITAL — DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 058; identificação de pessoa colectiva n.º 506874923; nú-
mero e data da apresentação: 425/20050620; pasta n.º 13 058.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010657519

FÉLIX & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3; identificação de pessoa colectiva n.º 502228598; número e
data da apresentação: 420/20050620; pasta n.º 19 335.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010654889

AGOSTINHO GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 924; identificação de pessoa colectiva n.º 501376593; nú-
mero e data da apresentação: 424/20050620; pasta n.º 5718.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003992235

ARMANDO PINTO MONTEIRO & GENRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 856; identificação de pessoa colectiva n.º 500029296; nú-
mero e data da apresentação: 418/20050620; pasta n.º 8034.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004030321
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CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DR. CHRISTOPHE
SONIM — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 049; identificação de pessoa colectiva n.º 505692341; nú-
mero e data da apresentação: 491/20050621; pasta n.º 11 049.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004461233

DEVATEX — EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 345; identificação de pessoa colectiva n.º 501404230; nú-
mero e data da apresentação: 434/20050620; pasta n.º 11 633.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676041

BARBOSA, PINTO & FERREIRA — HOTELARIA
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 461; identificação de pessoa colectiva n.º 502242388; nú-
mero e data da apresentação: 444/20050620; pasta n.º 9239.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676033

ESTILO — ARMAZENISTA DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 440; identificação de pessoa colectiva n.º 501971068; nú-
mero e data da apresentação: 456/20050620; pasta n.º 21 229.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676076

FERRIMEX — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 334; identificação de pessoa colectiva n.º 500682410; nú-
mero e data da apresentação: 441/20050620; pasta n.º 13 838.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676068

ARMAZÉNS HUGOTEX — COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
DE MARIA PEREIRA BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 770; identificação de pessoa colectiva n.º 501486984; nú-
mero e data da apresentação: 460/20050620; pasta n.º 21 723.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676050

AUGUSTO RODRIGUES & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 857; identificação de pessoa colectiva n.º 500234230; nú-
mero e data da apresentação: 492/20050621; pasta n.º 13 571.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004461225

ALICE SERÔDIO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5600; identificação de pessoa colectiva n.º 503928631; núme-
ro e data da apresentação: 487/20050621; pasta n.º 5600.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004461390

CARLOS LISBOA & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 817; identificação de pessoa colectiva n.º 502497297; nú-
mero e data da apresentação: 486/20050621; pasta n.º 6978.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007775867

DORIS ISLER KUNZ — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 664; identificação de pessoa colectiva n.º 505844664; nú-
mero e data da apresentação: 490/20050621; pasta n.º 11 664.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004461284

ANTÓNIO NOGUEIRA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 918; identificação de pessoa colectiva n.º 501375775; nú-
mero e data da apresentação: 493/20050621; pasta n.º 19 212.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004461381

ALVES MCDADE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8185; identificação de pessoa colectiva n.º 504632183; núme-
ro e data da apresentação: 494/20050621; pasta n.º 8185.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010676122

A & R — JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 108; identificação de pessoa colectiva n.º 501635203; nú-
mero e data da apresentação: 488/20050621; pasta n.º 19 240;

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004441550

CLÍNICA OFTALMÓLOGIA DR. A. SOARES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9660; identificação de pessoa colectiva n.º 505229994; núme-
ro e data da apresentação: 397/20050615; pasta n.º 9660.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002199817

CELESTINO MACHADO, ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 023; identificação de pessoa colectiva n.º 505332809; nú-
mero e data da apresentação: 376/20050615; pasta n.º 10 023.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

20 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010672640

VALONGO

ESTAMPIRIS — ESTAMPARIA E GRAVURA
DE ERMESINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 42 369/
860702; identificação de pessoa colectiva n.º 501686096.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347447

LUÍS GONÇALVES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 8189/
450725; identificação de pessoa colectiva n.º 500170185.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347463

CENTRO MÉDICO DR. SÉRGIO PEREIRA
& DR.A ISABEL TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 06294/
950929; identificação de pessoa colectiva n.º 503505978.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347480

NORFITAS — COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
ÁUDIO VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 532/
981021; identificação de pessoa colectiva n.º 504295330.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347498

TALHO SÉRGIO & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 464/
20020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505938235.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347501

MONTEIRO & NETO — INDÚSTRIA DE ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 968/
20040323; identificação de pessoa colectiva n.º 506880362.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347510

MADEILONGO — COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 969/
20040323; identificação de pessoa colectiva n.º 506866220.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347528

S. BENTO CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 609/
20020604; identificação de pessoa colectiva n.º 506105792.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347536

RESTAURANTE O VALE MAIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 803/
20030401; identificação de pessoa colectiva n.º 506503852.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347544
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MANUEL FÉLIX PEREIRA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 749/
20030103; identificação de pessoa colectiva n.º 506344967.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347552

JOSÉ FERREIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 333/
20011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505764296.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347560

DAVID GOMEZ RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 45 539/
890414; identificação de pessoa colectiva n.º 502143657.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347595

FERNANDO FERREIRA — MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 796/
20030321; identificação de pessoa colectiva n.º 506515052.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2011035864

IRMÃOS SILVA PEREIRA — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 03471/
930701; identificação de pessoa colectiva n.º 503018902.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009360419

MONTEIRO, MOTA & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 470/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505681803.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2008269639

PEÇAS CONTADAS — SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 862/
20030804; identificação de pessoa colectiva n.º 506600432.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347587

CARLOS TRIGUEIRA & ANA SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 463/
20020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505888580.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347579

NORTEÁGUAS, TRADING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 400/
20011109; identificação de pessoa colectiva n.º 505587157.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2002.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347609

NORTEÁGUAS, TRADING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 400/
20011109; identificação de pessoa colectiva n.º 505587157.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2003.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347617

CORREIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 078/
20010215; identificação de pessoa colectiva n.º 505321238.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347625

TÁXIS RODOPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08100/
970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503840270.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347633

ISABEL AFONSO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 018/
20040706; identificação de pessoa colectiva n.º 507027663.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347641
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TRANSALFENA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 554/
990702; identificação de pessoa colectiva n.º 504387065.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347668

ARMÉNIO FERREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 26 179/
810622; identificação de pessoa colectiva n.º 501150234.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347676

DIAGONAL — CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 07020/
960419; identificação de pessoa colectiva n.º 503634107.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347684

CONSTRUÇÕES AVELINO FERREIRA PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 22 778/
780509; identificação de pessoa colectiva n.º 500750068.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347366

LEOFISCO — GABINETE DE ESTUDOS, ORGANIZAÇÃO,
CONTABILIDADE E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 40 423/
851104; identificação de pessoa colectiva n.º 500845140.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347358

CONSTRUÇÕES FERREIRA DA MATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 43 760/
870430; identificação de pessoa colectiva n.º 501819240.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347340

MANUEL MARQUES PEREIRA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 40 243/
850913; identificação de pessoa colectiva n.º 501540130.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347331

ANA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 05004/
941007; identificação de pessoa colectiva n.º 503277673.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347323

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL ALEXANDRE
FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 02 653/
921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502874325.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347315

TRANSPORTES J. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08002/
970206; identificação de pessoa colectiva n.º 503838705.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347307

IMOGUEDES — IMOBILIÁRIA E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 839/
990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504422286.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347242

M. AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 479/
20000824; identificação de pessoa colectiva n.º 504981064.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347250

A. I. PIRES CARVALHO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 05708/
950419; identificação de pessoa colectiva n.º 503409510.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347269
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FREITAS & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 227/
870507; identificação de pessoa colectiva n.º 501821708.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347277

JOSÉ DIAS DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 04753/
940718; identificação de pessoa colectiva n.º 503247995.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347293

TEIXEIRA DA COSTA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 43 464/
870302; identificação de pessoa colectiva n.º 501786066.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347234

TEIXEIRA DA COSTA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 43 464/
870302; identificação de pessoa colectiva n.º 501786066.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2003.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347226

TEIXEIRA DA COSTA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 43 464/
870302; identificação de pessoa colectiva n.º 501786066.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2002.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347218

TEIXEIRA DA COSTA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 43 464/
870302; identificação de pessoa colectiva n.º 501786066.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2001.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347200

SEQUEIRA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 3383/
950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503466492.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2010429621

LUÍS & HERNÂNI FERRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 42 710/
860911; identificação de pessoa colectiva n.º 501711163.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347188

SIFAL — SERRALHARIA DE ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 006/
20020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506079023.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2008698475

OLIVEIRA & AZEVEDO — INVESTIMENTOS, COMÉRCIO
E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 972/
20040401; identificação de pessoa colectiva n.º 506826104.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347170

LBNET — CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 837/
20030606; identificação de pessoa colectiva n.º 506552667.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347161

PETISQUEIRA O BEIRÃO DE JOSÉ LACERDA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 873/
20030903; identificação de pessoa colectiva n.º 506695336.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347153

AMÍLCAR MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 047/
20040920; identificação de pessoa colectiva n.º 507099389.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347145
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CANALIZADORA MONTES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 09967/
980602; identificação de pessoa colectiva n.º 504180711.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347137

MINI-MERCADO DA COSTA DE MANUEL SILVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 083/
20041129; identificação de pessoa colectiva n.º 507142284.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347129

AGÊNCIA FUNERÁRIA MARUJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 498/
20020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505964082.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347692

ARTE FOTOGRÁFICA CLÁUDIA BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 271/
20010813; identificação de pessoa colectiva n.º 505601370.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347439

SOARES & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 752/
20030106; identificação de pessoa colectiva n.º 504421317.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347420

LARABRIGO — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 519/
981019; identificação de pessoa colectiva n.º 504297597.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347412

BASE — EQUIPAMENTOS HOTELEIROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 5042/
970129; identificação de pessoa colectiva n.º 503841129.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347404

MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08078/
970225; identificação de pessoa colectiva n.º 503836907.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347390

JORGE MARINHO & MARINHO — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 469/
990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504461443.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347382

ANTÓNIO FERREIRA & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 741/
20001026; identificação de pessoa colectiva n.º 505160072.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347374

CARLOS ALBERTO MOREIRA ROCHA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 004/
20040531; identificação de pessoa colectiva n.º 507000269.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347706

BURIL — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 970/
20020118; identificação de pessoa colectiva n.º 505907496.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347714

TÁXI JOSÉ MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 126/
20010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505353679.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347722
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CARLOS JORGE OLIVEIRA — CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 109/
20010312; identificação de pessoa colectiva n.º 505379830.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347730

AZEVEDO E VEIGA — TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 06508/
951124; identificação de pessoa colectiva n.º 503540404.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347749

MAQUESINDE — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E PRODUTOS TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 45 878/
890613; identificação de pessoa colectiva n.º 502171570.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009360621

ESTAMPIGRAVE — ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 05443/
950213; identificação de pessoa colectiva n.º 502216573.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2010412117

JOAQUIM DA SILVA ROCHA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 46 646/
900109; identificação de pessoa colectiva n.º 502267178.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2002.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347757

JOAQUIM DA SILVA ROCHA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 46 646/
900109; identificação de pessoa colectiva n.º 502267178.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2003.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347765

JOAQUIM DA SILVA ROCHA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 46 646/
900109; identificação de pessoa colectiva n.º 502267178.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347773

O GRÃOZINHO DE CAFÉ — PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08885/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 504008757.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347781

CUCAMACUCA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 059/
20041012; identificação de pessoa colectiva n.º 507110641.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347790

TRANSPORTES MAIARODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 07768/
961128; identificação de pessoa colectiva n.º 501497188.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347811

ALMERINDO & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 21/
901022; identificação de pessoa colectiva n.º 502426900.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347900

JORGE SILVA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 228/
20010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505489767.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347897

JOSÉ DOMINGOS DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 17 352/
680130; identificação de pessoa colectiva n.º 500155984.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347820
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AGRUPAMENTO INDUSTRIAL DE PANIFICAÇÃO
DE VALONGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 15 948/
640710; identificação de pessoa colectiva n.º 500517509.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347846

P. C. M. FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 060/
20010119; identificação de pessoa colectiva n.º 504912976.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347862

LIMACONTA — SERVIÇOS CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 1643/
920106; identificação de pessoa colectiva n.º 502671866.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347870

FRANCLIM MEIRELES PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 253/
20010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505518538.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

27 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347889

PLAYGAMES — MÁQUINAS DE DIVERSÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 191/
20050623; identificação de pessoa colectiva n.º 507230868; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20050623.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Fernando
Manuel Maia Ferreira, casado com Sílvia Luísa Almeida Tronco, na
comunhão de adquiridos que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Playgames — Máquinas de Diversão,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Travessa de Simões Lopes, ar-
mazém 5, 10, freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em exploração, venda e aluguer de máqui-
nas de diversão.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio úni-
co, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme
ele decidir.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

23 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2009351339

DIVIDENDO — CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 703/
20021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506279863; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 02/20050623.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, a mesma
foi modificada em sociedade por quotas, tendo alterado totalmente o
contrato conforme a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dividendo — Contabilidade e
Consultoria, L.da, e tem a sua sede na Rua do Juncal, 474, rés-do-chão,
apartamento 2, freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em serviços de contabilidade e consulto-
ria económica, financeira e fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de quatro
mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Diana Flávia Nunes de
Lima, e uma do valor nominal de quinhentos euros, pertencente à
sócia Maria Cristina Pires Cardoso Vaz.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios e não sócios,
ficando a cargo da sócia Diana Flávia Nunes de Lima, que se mantém
como gerente.

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

3 — Para além dos poderes normais a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de aluguer ou arrendamento quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.
ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cem vezes o capital
social.

23 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2009351312

COUTO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 24 820/
800128; identificação de pessoa colectiva n.º 500929220; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 02/20050622.
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Certifico que, por referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade e, em consequência, os arti-
gos 1.º, n.º 2, e 3.º ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sede da sociedade é na Rua da Comital, 387 e 391, da fre-
guesia de Ermesinde, do concelho de Valongo.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de metalurgia, activi-
dades de mecânica em geral. Construção civil. Reabilitação e conser-
vação de edifícios, nas artes de: estruturas mecânicas; trabalhos em
perfis não estruturais e instalações em qualificação especifica. Insta-
lações mecânicas e electromecânicas diversas. Reparações e tratamen-
tos superficiais em estruturas metálicas. Fabricação de estruturas de
construção metálicas, portas, janelas e elementos similares em metal.
Fabricação de ferramentas, peças sinterizadas, ferragens e produtos
metálicos diversos. Fabricação de máquinas e estruturas para uso es-
pecifico. Importação e exportação.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2009351304

TRANSPORTES J. FONSECA & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08550/
970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503930784.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2004.

Está conforme.

22 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009347110

NUNO VINHAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 915/
20000417; identificação de pessoa colectiva n.º 504874896; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 06/20050620.

Certifico que, por referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade e, em consequência, os arti-
gos 1.º e 2.º ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nuno Vinhas, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Luanda, 150, 2.º, direito, freguesia de Ermesinde,
concelho de Valongo.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agente de comércio por gros-
so; comércio, importação, exportação e representações de uma gran-
de variedade de produtos, nomeadamente produtos alimentares, bebi-
das, veículos automóveis e acessórios, equipamentos industriais e
acessórios, embalagens, material eléctrico e electrónico, calçado, ves-
tuário, produtos de higiene e limpeza, instrumentos musicais, perfu-
mes; consultoria empresarial, angariação de clientes para diversas áreas
de actividade; Promoção imobiliária, compra e venda de imóveis,
revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento de imóveis, turis-
mo de habitação e turismo rural, exploração turística empreendimen-
tos imobiliários; construção civil, loteamentos, urbanizações; locação
de prédios, estabelecimentos comerciais e industriais.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

22 de Junho de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2009351282

SANTARÉM
ALMEIRIM

ARMANDO JORGE LEITÃO SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 01210/
050422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/050422.

Certifico que, por escritura lavrada em 22 de Abril de 2005, a fl. 84
do livro n.º 169, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades de
Empresas II, foi constituída por Armando Jorge Leitão de Sousa, ca-
sado com Maria da Conceição Pereira de Sousa Jorge, no regime da
comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Armando Jorge Leitão Sousa,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro, 20,
esquerdo, freguesia e concelho de Almeirim.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto instalações eléctricas de baixa tensão
na construção civil e obras públicas. Projectos instalações telefóni-
cas. Detecção de incêndio e intrusão automatismos. Montagem de
bombas. Compra e venda de materiais eléctricos. Venda e montagem
de aparelhos eléctricos infra-estruturas telefónicas redes de água e gás
urbanizações empreitadas e remodelações de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

12 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2008513858

SOUSA & SOUSA — MÁQUINAS E PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1209/
050421; identificação de pessoa colectiva n.º 501830243; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 02/050503.

Certifico que, por escritura de 3 de Março de 2005, lavrada a fl. 36
do livro n.º 268-F do 1.º Cartório Notarial de Santarém, foi alterado
o contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º,
5.º, 7.º e 10.º que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Sousa & Sousa — Máquinas e Produtos
Agro-Pecuários, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua da Ajuda, 98, na
vila e freguesia de Fazendas de Almeirim, concelho de Almeirim.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sua sede para qualquer outro local do concelho ou conce-
lhos limítrofes e abrir ou encerrar filiais ou quaisquer outras formas
de representação social onde e quando lhe convier.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, constantes da escrita, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma de três mil trezentos e trinta
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e três euros e trinta e três cêntimos do sócio José Caniço Florêncio
e uma de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete cên-
timos da sócia Helena Maria Ferreira de Almeida Fortunato Florên-
cio.

4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital desde que
deliberado por unanimidade dos sócios, até ao limite do décuplo do
capital social.

5.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou
dois gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral.

2 — É já gerente nomeado o sócio José Caniço Florêncio.
3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos e

na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura de
um gerente.

4 — Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fianças ou abonações.

7.º

A sociedade poderá constituir mandatários nos termos da Lei.

10.º

Quando a Lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios,
com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

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

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2008513807

AG — CLIMA, CLIMATIZAÇÃO RACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00279/
230190; identificação de pessoa colectiva n.º 502276592;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 14 e 15/050513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbada a
cessação das funções de gerente de António José Pereira da Silva com
data de 2 de Março de 2005, por renúncia.

Mais certifico que foi nomeado gerente Miguel Feliciano Gaspar
por deliberação de 2 de Março de 2005.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2008513874

AUTO VIEIRA & PELARIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00702/
970619; identificação de pessoa colectiva n.º 503928704; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 08/050509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2008517730

PRIMEIRO PLANO — PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 01208/
050420; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/050420.

Certifico que, por escritura lavrada em 14 de Abril de 2005, a fl. 107
do livro n.º 222-F do Segundo Cartório Notarial de Santarém, foi
constituída a sociedade em epígrafe entre Gonçalo Nuno Correia
Mendes, casado com Dora Bernardo da Silva Mendes, no regime da
comunhão de adquiridos, residente na Avenida de D. João I, Edifício
Alfa 3, lote 49, 3.º, direito, Almeirim, e Tiago Miguel Lucas Pinheiro
Borrego, solteiro, maior, residente na Rua de António Maria Galhor-
das, 31, 1.º, esquerdo, Santarém, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Primeiro Plano — Projectos e
Construções, L.da

ARTIGO 2.º

Sede social

1 — A sociedade tem a sua sede na Travessa de Lourenço de Car-
valho, loja 8, Almeirim, freguesia e concelho de Almeirim.

2 — Mediante deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3 — Igualmente a gerência por simples deliberação poderá proce-
der à instalação, transferência e encerramento de escritórios, delega-
ções e outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Objecto e âmbito

1 — A sociedade tem por objecto a construção civil, venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, elaboração e execu-
ção de projectos de arquitectura.

2 — Para atingir os objectivos a sociedade pode participar no ca-
pital social de outras sociedades, bem como fazer parte de consórcios
ou outras associações em participação similares.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota de dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
Gonçalo Nuno Correia Mendes;

b) Uma quota de dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
Tiago Miguel Lucas Pinheiro Borrego.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 — É livre a cessão de quotas entre os sócios, no todo ou em
parte, ficando desde já autorizadas as divisões para o efeito.

2 — A cessão de quotas a terceiros carece de consentimento pré-
vio da sociedade, dado por escrito, tendo sempre a sociedade e os
sócios o direito de preferência na aquisição, respeitando-se, todavia,
os condicionalismos legais.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 — A sociedade pode amortizar, adquirir ou fazer adquirir por outro
sócio, a quota ou as quotas, de cada um dos sócios, desde que total-
mente liberadas, sempre que venha a verificar-se algum ou alguns dos
factos a seguir mencionados:

a) Dissolução, falência ou insolvência dos sócios titulares;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito a

procedimento judicial, administrativo, executivo, e estiver para se
proceder ou se tiver já procedido à arrematação, adjudicação ou ven-
da judicial, desde que essa diligência se mantenha por período não
inferior a 30 dias, a contar da notificação à sociedade;

c) Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto
social;

d) Divórcio de algum dos sócios, não sendo a quota adjudicada
exclusivamente ao respectivo titular;

e) Por acordo de ambas as partes.
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ARTIGO 8.º

Prestações suplementares

1 — A sociedade poderá solicitar aos sócios a realização de presta-
ções suplementares, mediante deliberação tomada em assembleia ge-
ral por uma maioria de votos igual a pelo menos três quartos do ca-
pital social e que fixará os montantes, prazos e demais condições
aplicáveis.

2 — O montante máximo que a sociedade poderá solicitar aos só-
cios a título de prestações suplementares não poderá a qualquer mo-
mento exceder o dobro do capital social.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade será exercida por todos os sócios.
2 — Os gerentes são dispensados de prestar caução e apenas serão

remunerados se tal for expressamente deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Representação da sociedade

1 — A sociedade ficará validamente obrigada pela assinatura con-
junto de dois gerentes.

2 — Para actos de mero expediente, bastará a assinatura de um dos
gerentes.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

A convocação, funcionamento, presidência e competência da as-
sembleia geral reger-se-ão pelas regras constantes dos artigos 248.º e
seguintes do Código das Sociedades Comerciais e demais legislação
aplicável e dos presentes estatutos.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Maria de
Oliveira Baião. 2008513254

VILA REAL
CHAVES

PINTIORFLAVIA — PINTURAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01224/
020603; identificação de pessoa colectiva n.º 505943522.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217236

CAPITATUS — ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00738/
950303; identificação de pessoa colectiva n.º 503362328.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217279

PANIFICADORA DE CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00079/
621015; identificação de pessoa colectiva n.º 500210853.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217295

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ORAL DO ALTO
TÂMEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00729/
941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503312894.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício: de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217090

BAGO — PETRÓLEOS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01008/
990629; identificação de pessoa colectiva n.º 504563319.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217309

FERNANDO & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00250/
811207; identificação de pessoa colectiva n.º 501226222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217201

A. L. RUA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00989/
981204; identificação de pessoa colectiva n.º 504299492.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217325

PINTO & SILVA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01238/
020830; identificação de pessoa colectiva n.º 506179729.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217317

IRMÃOS CONDEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00646/
931117; identificação de pessoa colectiva n.º 503085502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217058
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BARRIGAS, MEDEIROS & MEDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00226/
800614; identificação de pessoa colectiva n.º 501054960.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217244

CASA LARANJEIRA — COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00429/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502288060.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217023

JOSÉ DO NASCIMENTO GOMES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01275/
030117; identificação de pessoa colectiva n.º 506260062.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217015

Q. F. N. — QUINTA DA FONTE NOVA,
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01252/
021030; identificação de pessoa colectiva n.º 505758083.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217040

GESSOS LIBERAL — TRABALHOS EM GESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01197/
020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505547171.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007217007

LUSADUBAL — LEVEDURAS, SEMENTES
E ADUBOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00214/
791012; identificação de pessoa colectiva n.º 500897158.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007235471

BRANCO & ALMEIDA — REPARAÇÕES ELÉCTRICAS
EM AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01178/
020109; identificação de pessoa colectiva n.º 505927179.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216493

EQUIPO CHAVES — EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00437/
900307; identificação de pessoa colectiva n.º 502301996.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007235536

JORGE MORGADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01143/
010914; identificação de pessoa colectiva n.º 505588390.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007234017

O MEIRINHO — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00658/
940110; identificação de pessoa colectiva n.º 503110884.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007235749

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES
SULTÂMEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00767/
950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503461857.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216485

MORAIS & GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00362/
88613; identificação de pessoa colectiva n.º 501993207.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216507
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MANUEL ROSA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00200/
790110; identificação de pessoa colectiva n.º 500767351.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216639

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS — JOÃO
LAMARTINE DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00536/
920406; identificação de pessoa colectiva n.º 502736585.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007216604

PESO DA RÉGUA

VINTIDEIA — CONSULTORIA VITIVINÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 780; identificação de pessoa colectiva n.º 505905124; data da
apresentação: 050624.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 2004 da sociedade em epígrafe, com sede no Clube Residencial
Vila Rosa, 17, Godim, Peso da Régua, se encontram depositados na
pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

24 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Cecília Pereira
de Lima Carvalhosa Rocha. 2006916530

VISEU
VISEU

FERNANDA BRÁS — CABELEIREIRO ESTÉTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5495;
identificação de pessoa colectiva n.º 507041518.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008749150

SERVIBEIRA SOCIEDADE TÉCNICA
DE REPRESENTAÇÕES AUTO E EQUIPAMENTO

INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1183;
identificação de pessoa colectiva n.º 501350870; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das apresenta-
ções: 33 e 34/20050505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

8 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 33/20050505.
Cessação de funções do gerente Pedro Manuel Nogueira Reis, por

renúncia em 22 de Dezembro de 2004.

9 — Apresentação n.º 34/20050505.
Nomeação como gerente de Alcídio Campos da Silva, casado, por

deliberação de 30 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006301217

BIMVIGÁS — INSTALAÇÃO GÁS NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4224;
identificação de pessoa colectiva n.º 504083066; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 03/20050414.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu capital, refor-
çando-o com 2000 euros, passando para 10 000 euros, tendo em
consequência alterado o seu contrato quanto ao artigo 3.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de cinco mil euros, pertencente ao sócio
Constantino de Jesus Cunha.

b) Uma quota no valor nominal de dois mil euros e outra no valor
nominal de três mil euros, pertencente ao sócio António de Jesus
Cunha.

Mais certifica que os estatutos actualizados se encontram deposita-
dos na pasta respectiva.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006301209

VISABEIRA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4664;
identificação de pessoa colectiva n.º 505234793; averbamentos
n.os 3 e 4 à inscrição n.º 3; números e datas das apresentações: 55/
20050502 e 35/20050504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

3 — Averbamento n.º 3, apresentação n.º 55/20050502.
Recondução dos órgãos sociais para o ano de 2004, por delibera-

ção de 29 de Dezembro de 2003.
4 — Averbamento n.º 4, apresentação n.º 35/20050504.
Recondução dos órgãos sociais para o ano de 2005, por delibera-

ção de 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006301179

LUSODOMÉSTICOS — CENTRO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3162;
identificação de pessoa colectiva n.º 503807966; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 19/20050511.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu contrato quan-
to aos artigos 1.º, 4.º e 5.º:

1.º

A sociedade adopta a firma LUSODOMÉSTICOS — Centro de As-
sistência Técnica Exterior, L.da, com sede na Rua de José Branqui-
nho, lote D, loja 2, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Viseu.

4.º

O capital social integralmente realizado é da quantia de sete mil
quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e seis cêntimos e é for-
mado por duas quotas iguais de três mil setecentos e quarenta euros e
noventa e oito cêntimos, pertencentes uma a cada um deles sócios
Luciano Cunhal de Jesus Vale Pais e Manuel José Mendes Pereira de
Melo.
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5.º

A gerência da sociedade e a sua remuneração serão deliberadas em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes Luciano Cunhal
de Jesus Vale Pais e Manuel José Mendes Pereira de Melo.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifica que os estatutos actualizados se encontram deposita-
dos na pasta respectiva.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006301160

FRUTAS DO BOSQUE — COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3586;
identificação de pessoa colectiva n.º 50425256912; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 20/20050524.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

9 — Apresentação n.º 20/20050524.
Facto: nomeação das gerentes Sandra Isabel Pinto Soares Rebelo

Baptista e Silvina Fernandes da Silva Dias, mantendo-se Pedro Fer-
nando Lopes de Melo e Carlos Alberto Duarte da Cruz, por delibera-
ção de 29 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006301152

CARDOSO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1784;
identificação de pessoa colectiva n.º 501333720; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das apresenta-
ções: 4 e 5/20050510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 4/20050510.
Cessação de funções de gerente de Ana Paula Cardoso Rodrigues

Marques, por renúncia em 27 de Janeiro de 1997.
8 — Apresentação n.º 5/20050510.
Nomeação de Isabel Cristina Cardoso Rodrigues como gerente.
Data da deliberação: 27 de Janeiro de 1997.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006301136

DANIDOARCO SERVIÇO DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5535;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/20050429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

2 — Apresentação n.º 16/20050429.
Facto: nomeação de Fernanda Maria Rodrigues dos Santos Mendes

como gerente, por deliberação em 22 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006301128

MOTEL SOLAR DO VERDE GAIO — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1856;
identificação de pessoa colectiva n.º 502337524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008719855

GDS — COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA BÉBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5197;
identificação de pessoa colectiva n.º 506669971.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006301403

F. G. M. PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2689;
identificação de pessoa colectiva n.º 503343064.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009501616

J. F. ROLO, ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2890;
identificação de pessoa colectiva n.º 503557021.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006315641

MÓVEIS RIJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1154;
identificação de pessoa colectiva n.º 501288104.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006320025

ALFERMAR INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1720;
identificação de pessoa colectiva n.º 502188669.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006315420

ESTUFCAR — ESTOFOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 901; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500797374.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009501608

NUNO MAGALHÃES, AUTOMÓVEIS — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5534;
identificação de pessoa colectiva n.º 506984389.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006320033
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BRINCA & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 926; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500833966; número e data da
apresentação: 41/09062005.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2004 na pasta respectiva.

13 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006328620

LUSOSCUT — AUTO-ESTRADAS DAS BEIRAS LITORAL
E ALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4299;
identificação de pessoa colectiva n.º 505403900; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 13; números e data das apresenta-
ções: 51 e 52/20050309.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

3 — Apresentação n.º 51/20050309, averbamento n.º 1.
Provisório por dúvidas.
Facto: cessação de funções de vogal do conselho de administração

de Fernando Joaquim Queirós Ribeiro, por renúncia em 29 de Abril de
2004.

13 — Apresentação n.º 52/20050309.
Provisória por natureza da alínea b) do n.º 2 do artigo 64.º
Facto: nomeação de Alberto Pereira de Mesquita, casado, para vogal

do conselho de administração por cooptação.
Data da deliberação: 29 de Abril de 2004.
3 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 42/20050422.
Convertida em definitiva
13 — Averbamento n.º 1-of., apresentação n.º 42/20050422.
Convertida em definitiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006301098

GONÇALVES & CRUZ — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5703;
identificação de pessoa colectiva n.º 507267966; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 23/20050429.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Gonçalves & Cruz — Cabeleireiros, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua de D. José da Cruz Moreira Pinto, lote 13,
loja C, rés-do-chão, freguesia de Santa Maria, concelho de Viseu.

§ único. Fica desde já a gerência da sociedade autorizada a mudar a
sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto a venda e prestação de serviços de
cabeleireiros e estética.

3.º

O capital social é de 5 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e é formado por duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João
Coelho da Cruz Santos e Deolinda Lopes da Silva Gonçalves.

§ 1.º Os sócios poderão efectuar suprimentos gratuitos ou onerosos
que a sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a ser
acordadas em assembleia geral. Poderão também efectuar prestações
suplementares de capital à sociedade, até ao montante global de cin-
quenta mil euros, mediante deliberação tomada por unanimidade em
assembleia geral convocada para esse fim.

§ 2.º A sociedade poderá ainda participar no capital de outras so-
ciedades, quer o objecto social seja semelhante ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por legislação especial ou em agrupamentos
complementares de empresas.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas a favor de estranhos, depende
do consentimento da sociedade, à qual, em primeiro lugar e aos só-
cios não cedentes, em segundo, fica reservado o direito de preferên-
cia.

5.º

A gerência da sociedade, e a sua representação em juízo e fora dele,
será designada em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes os sócios João Coelho da Cruz Santos e Deolinda Lopes da Silva
Gonçalves.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização da respectiva
quota nos seguintes casos:

a) Por óbito do respectivo titular;
b) Por acordo com o seu titular;
c) Quando, em virtude de partilha decorrente de divórcio ou sepa-

ração judicial de bens, a quota for adjudicada a quem dela não for ti-
tular;

d) Quando, por qualquer motivo, essa quota seja retirada da livre
disponibilidade do seu proprietário;

§ 1.º A quota a amortizar será paga com base no valor encontrado
no último balanço aprovado, deduzido de quaisquer débitos do seu ti-
tular à sociedade;

§ 2.º As condições de pagamento da quota amortizada serão defini-
das em assembleia geral, não podendo, no entanto, as prestações a
que houver lugar exceder o prazo máximo de um ano a contar da data
da assembleia geral que determinou a amortização.

§ 3.º A amortização considerar-se-á operada com a respectiva de-
liberação e o pagamento ou depósito da primeira prestação efectuado
na Caixa Geral de Depósitos à ordem de quem de direito.

7.º

Transitório

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital depositado
no Banco Santander Totta, S. A., Viseu, em nome da sociedade, para
fazer face às despesas com a constituição e registos da mesma, e ad-
quirir para a sociedade o equipamento necessário, e bem assim quais-
quer móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo defini-
tivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

2 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006329731

SHAO WEN ZHOU — BAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5709;
identificação de pessoa colectiva n.º 507253515; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 39/20050505.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Shao Wen Zhou — Bazar, L.da, tem a
sua sede na Rua da Vitória, 101, freguesia de Santa Maria, concelho
de Viseu.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho,
podendo também criar e suprimir filiais, agências ou outras depen-
dências.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de grande varieda-
de de mercadorias, nomeadamente artigos orientais. Bazar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de oito
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de quatro mil euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios
Ying Huanmin e Chen Xiuling.
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4.º

As cessões de quotas são livres entre os sócios bem como a sua
divisão, ficando desde já dispensado o consentimento especial da so-
ciedade para as divisões porventura necessárias. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade ficando neste caso, atribuído
a esta, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em segundo, o
direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Ying Huanmin, desde
já nomeado gerente, ou a quaisquer outros que possam vir a ser no-
meados gerentes em assembleia geral.

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

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

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

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

6.º

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

7.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares até ao
valor de quarenta mil euros e pelos mesmos podem ser feitos à so-
ciedade os suprimentos de que esta necessitar nas condições delibera-
das em assembleia geral.

8.º

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

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

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

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

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

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

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

9.º

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

10.º

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

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006301250

CARLOS DANIEL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5181;
identificação de pessoa colectiva n.º 506660567; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 32/20050506.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação de
contas em 2 de Março de 2005.

28 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2006301225

GONFERROLO — METALÚRGICA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1025;
identificação de pessoa colectiva n.º 501376127.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006315579

VALENTIM CARDOSO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3894;
identificação de pessoa colectiva n.º 504773780.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006320211

SÁS & COSTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 993; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500922039.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006320092

VISOTAXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3042;
identificação de pessoa colectiva n.º 500565406.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006320238

AUTO-TÁXIS BELMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 480; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500562504.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2006329928

ROSA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2945;
identificação de pessoa colectiva n.º 503808652.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008719936

TINTOVIS — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3061;
identificação de pessoa colectiva n.º 503710385.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008738930
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JOSÉ ALBERTO PEREIRA — CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5397;
identificação de pessoa colectiva n.º 506929000.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008749142

MENDES & FILHOS — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3838;
identificação de pessoa colectiva n.º 504426346.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008719693
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