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4. Empresas — Registo comercial

AVEIRO
ANADIA

SOLAR DAS PRINCESAS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2209/
20050812; identificação de pessoa colectiva n.º 505923025; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 05/20050812.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o seguinte registo:
Alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, artigo 2.º, ar-

tigo 3.º e aos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, os quais passaram a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Cértoma, sem número
de polícia, freguesia de Arcos, concelho de Anadia.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal a construção civil e obras
públicas, compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim e como objecto secundário dar de arrenda-
mento imóveis por ela adquiridos ou construídos e comercialização
de materiais para a construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social é de duzentos mil euros
e corresponde à soma de quatro quotas dos valores nominais e titula-
res seguintes: uma de cem mil euros pertencente ao sócio João Ma-
nuel Marques Nunes; uma de cinquenta mil euros e uma de vinte e
cinco mil euros ambas pertencentes à sócia Casa da Praça — Vinhos,
Unipessoal, L.da, e uma de vinte e cinco mil euros pertencente à só-
cia Maria da Graça Cerveira dos Santos Soares Marques Nunes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio
João Manuel Marques Nunes, e ficando nomeada gerente, a partir de
hoje, a sócia Maria da Graça Cerveira dos Santos Soares Marques Nunes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010939301

BTT INFORMÁTICO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2208/
20050810; identificação de pessoa colectiva n.º 507443721; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050810.

Certifico que Maria da Conceição Almeida Nunes, solteira, maior,
constituiu a sociedade unipessoal supra, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BTT Informático — Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Olivais, Edifício São Gabriel,
bloco B, 3.º, esquerdo, freguesia de Arcos, concelho de Anadia.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria de apoio aos negócios e
à gestão de empresas e de particulares, consultoria de informática,

prestação de serviços relacionados com a actividade processamento
de texto e comércio e aluguer de produtos e equipamentos informá-
ticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única Maria da Conceição Almeida Nunes.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a cem vezes o capital social, podendo ainda
fazer suprimentos à sociedade, quando esta deles carecer, nas condi-
ções de retribuição e reembolso, que por ela sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Maria da Conceição Almeida
Nunes, desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade, que venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social depo-
sitado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da socieda-
de, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, designadamente equipamentos e veículos automóveis, incluindo
por contratos leasing, renting, e ALD, e tomar de arrendamento imó-
veis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

3 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010939280

AROUCA

ANTÓNIO PIMENTA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 341/
240393; identificação de pessoa colectiva n.º 502965800.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000291291

ESTARREJA

NARGONPLÁS — MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 01182/
030110; identificação de pessoa colectiva n.º 506407233; data do
depósito: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2004
da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2011065003
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J. MARTINS — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00598/
911122; identificação de pessoa colectiva n.º 502657006; data do
depósito: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2004
da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2011065038

INDMEL — INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00746/
950516; identificação de pessoa colectiva n.º 503429570; data do
depósito: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao depósito da prestação de contas do ano de 2004
da sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Sandra Maria
Fonseca Ferreira. 2011065070

SÃO JOÃO DA MADEIRA

MOLAFLEX — COLCHÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 860/881122; identificação de pessoa colectiva n.º 502088176;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 32; números e data das apresenta-
ções: 03/20050630 e 01/20050801.

Certifico que foi efectuado o registo do projecto de cisão-fusão, de
que consta o seguinte:

Apresentação n.º 03/20050630.
Provisório por dúvida — projecto de cisão — fusão:
Sociedade cindida: MOLAFLEX — Colchões, S. A.; sociedade in-

corporante: Noctália S. L., sociedade de nacionalidade espanhola, com
sede social em Madrid, calle Torrelaguna, 77, modalidade: destaque de
parte do património (unidade económica relacionada com a activida-
de de comércio a retalho de produtos de descanso e outros artigos para
o lar) da sociedade portuguesa, MOLAFLEX Colchões, S. A., com o
objectivo de incorporação do referido património na sociedade de res-
ponsabilidade limitada espanhola Noctália, S.L. Alterações projecta-
das na sociedade incorporante: a sociedade incorporante aumentará o
seu capital social em € 452 500 mediante a emissão de 905 novas
participações sociais cada uma com o valor nominal de € 500. Mo-
dificar-se-á o artigo 64.º dos estatutos sociais da Noctália, S.L., o qual
passará a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Capital social

O capital social é de € 6 581 500 dividido em 13 163 participa-
ções cada uma com o valor nominal de € 500, numeradas de 1 a
13 163, ambos inclusive, integralmente realizadas.

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 01/20050801
Convertida.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora em
Substituição Legal, Célia do Carmo Novais Leite d’Almeida.

2011130883

BEJA
ALMODÔVAR

MARIA DOS ANJOS GUERREIRO LANÇA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula n.º 166/
030319; identificação de pessoa colectiva n.º 506521273; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dina Maria Dias da
Palma Mendes. 2001332424

CASTRO VERDE

FERNANDO DA COSTA BOTELHO TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua de Natália Correia, 7, em Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 00119/990120; identificação de pessoa colectiva n.º 504355880;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 01/20050120.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração do objecto, pelo que o artigo 2.º passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público ocasional de
mercadorias.

Comércio por grosso de produtos agrícolas. Comércio por grosso
de desperdícios e sucata. Comércio por grosso de materiais de cons-
trução.

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

22 de Agosto de 2005. — O Conservador, António Chagas.
2007015579

BRAGA
BARCELOS

MANUEL FERREIRA DA SILVA, L.DA

Sede: Picoutos, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1492/
19890424; identificação de pessoa colectiva n.º 502147318; data
da apresentação: 16072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008327639

M. FERREIRA SILVA & SILVA, L.DA

Sede: Seara, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2967/
19970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503925691; data
da apresentação: 16072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008327701

BERTA & SILVA, L.DA

Sede: Quintão, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4108/
20010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505534568; data
da apresentação: 15072004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005912956

BERTA & SILVA, L.DA

Sede: Quintão, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4108/
20010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505534568; data
da apresentação: 15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2002.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005912964

BERTA & SILVA, L.DA

Sede: Quintão, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4108/
20010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505534568; data
da apresentação: 15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2001.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005914517

CONSTRUÇÕES PIAS & SILVA, L.DA

Sede: Santo Amaro, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3390/
19990217; identificação de pessoa colectiva n.º 504429655; data
da apresentação: 15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2002.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005912980

CONSTRUÇÕES PIAS & SILVA, L.DA

Sede: Santo Amaro, Campo Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3390/
19990217; identificação de pessoa colectiva n.º 504429655; data
da apresentação: 15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005912972

BECRI — MALHAS E CONFECÇÕES, S. A.

Sede: Outeiro, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 753/
19830315; identificação de pessoa colectiva n.º 501371621; data
da apresentação: 15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008370135

ANIMUS — CRIAÇÃO DE MODA — IMP. EXP., L.DA

Sede: Outeiro, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2699/
19951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503566497; data
da apresentação: 15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008370127

ROLAMINHO — MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Augusto Monteiro, 24, A, Vila Frescainha
S. Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2831/
19960708; identificação de pessoa colectiva n.º 503683787; data
da apresentação: 15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2002029415

ROLAMINHO — MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Augusto Monteiro, 24, A, Vila Frescainha,
S. Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2831/
19960708; identificação de pessoa colectiva n.º 503683787; data
da apresentação: 15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2002.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2002029431

ROLAMINHO — MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Augusto Monteiro, 24, A, Vila Frescainha,
S. Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2831/
19960708; identificação de pessoa colectiva n.º 503683787; data
da apresentação: 15072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2001.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2002029423

LOUREIRO & C.A,  L.DA

Sede: Santa Cruz, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 578/
19800318; identificação de pessoa colectiva n.º 500969930; data
da apresentação: 14072004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008379566

FITEXAR — FIBRAS TÊXTEIS ARTIFICIAIS, S. A.

Sede: Rua de Santa Marta, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 191/
19670621; identificação de pessoa colectiva n.º 500116890; data
da apresentação: 14072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2000374743

TÊXTIL ANTÓNIO FALCÃO, S. A.

Sede: Calçadas, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 287/
19730326; identificação de pessoa colectiva n.º 500283362; data
da apresentação: 14072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2000374760

MANUEL & CASIMIRO — ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Calvário, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3872/
20010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505318857; data
da apresentação: 14072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005914495

MANUEL & CASIMIRO — ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Calvário, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3872/
20010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505318857; data
da apresentação: 14072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2002.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005914487

MANUEL & CASIMIRO — ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Calvário, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3872/
20010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505318857; data
da apresentação: 14072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2001.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005914509

RODRIGUES & MARIZ, L.DA

Sede: Barreiras, Tamel, Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2677/
19951102; identificação de pessoa colectiva n.º 503531987; data
da apresentação: 13072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005914452

RODRIGUES & MARIZ, L.DA

Sede: Barreiras, Tamel, Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2677/
19951102; identificação de pessoa colectiva n.º 503531987; data
da apresentação: 13072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005914479

DOMINGOS BARBOSA DE SOUSA & C.A,  L .DA

Sede: Coturela, Alvito, S. Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 814/
19840907; identificação de pessoa colectiva n.º 501505229; data
da apresentação: 13072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008084132

DOMINGOS BARBOSA DE SOUSA & C.A,  L .DA

Sede: Coturela, Alvito, S. Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 814/
19840907; identificação de pessoa colectiva n.º 501505229; data
da apresentação: 13072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2002.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008084124

JOAQUIM MENDES SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Barreiro, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4524/
20011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505759977; data
da apresentação: 13072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2003.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008084108
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JOAQUIM MENDES SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Barreiro, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4524/
20011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505759977; data
da apresentação: 13072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2002.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008084116

JOAQUIM MENDES SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Barreiro, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4524/
20011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505759977; data
da apresentação: 13072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano do
exercício de 2001.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008084094

BRAGA

KIB — KARTING INVESTIMENTOS DE BRAGA, S. A.

Sede: Lugar da Póvoa, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03702/
19920707; identificação de pessoa colectiva n.º 502819987; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 11/20050720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2004.

Está conforme.

4 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010273974

KIB — KARTING INVESTIMENTOS DE BRAGA, S. A.

Sede: Lugar da Póvoa, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 03702/
19920707; identificação de pessoa colectiva n.º 502819987; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 10/20050720.

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

Está conforme.

4 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Sameiro
do Nascimento Gonçalves. 2010273966

ESPOSENDE

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
VITORINO & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 01064/010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505278219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 25 de Julho de 2005, na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Agnès Fernandes
Dias. 2007185334

PAINELMINHO — FÁBRICA DE PAINÉIS
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 00827/970820; identificação de pessoa colectiva n.º 503965510;
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
06 e 09/050804.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
cópia da escritura donde consta o aumento do capital de 1 000 000$
para € 5000, sendo o aumento de € 12,02, em dinheiro, subscrito
pela sócia Lisa Emanuel Faria Pereira da Costa.

Certifica ainda que pela apresentação n.º 09/050804 foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao corpo do artigo 3.º, o qual passa
a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros e está dividido em duas quo-
tas, no valor nominal, uma de três mil quinhentos e três euros e ses-
senta e um cêntimos e outra de mil quatrocentos e noventa e seis
euros e trinta e nove cêntimos, pertencentes ao sócio Afonso Ciri-
neu Pereira da Costa.

24 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Agnès Fernandes
Dias. 2007185563

FAFE

CONTROLGOLD — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1450/
001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505172461; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 07/20050804.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumen-
tado e alterado o artigo 4.º do pacto social.

Aumento de capital

No dia 12 de Julho de 2005, perante Maria Cristina Azevedo Pi-
nho Sousa, notária, contribuinte fiscal n.º 123946093 e no seu cartó-
rio, sito na Urbanização Montenegro, 90 e 98, na cidade de Fafe,
compareceu o outorgante:

Francisco Aristides Monteiro de Carvalho, contribuinte fiscal
n.º 160935113, (bilhete de identidade n.º 3988942, de 26 de Janeiro
de 2004, dos Serviços de Identificação Civil de Braga) casado com
Maria Adelaide Monteiro da Silva sob o regime da comunhão adqui-
ridos, residente no lugar de Loureiro, freguesia de Eira Vedra, natural
de Vieira do Minho, ambas do concelho de Vieira do Minho.

Verifiquei a sua identidade por conhecimento pessoal.
E por ele foi dito:
Que, dando cumprimento ao deliberado em assembleia geral do dia

28 de Junho, findo, da qual foi lavrada a acta n.º 12, e na qualidade de
vogal do conselho de administração da sociedade anónima CONTROL-
GOLD — SGPS, S. A., número de identificação de pessoa colectiva
505172461, com sede na Rua de Cavadas, freguesia de Quinchães
concelho de Fafe, matriculada na conservatória sob o n.º 1450, com
o capital social de cem mil euros, procede ao seguinte:

Aumenta o capital social em duzentos mil euros, aumento esse
integralmente realizado pelos actuais accionistas em dinheiro, na pro-
porção das respectivas participações, já entrado na caixa social, atra-
vés da emissão de quarenta mil novas acções, ao portador, com o
valor nominal de cinco euros cada uma;

b) Em consequência, alterar o artigo 4.º do contrato de sociedade,
que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de trezentos mil euros e está representado por
sessenta mil acções com o valor nominal de cinco euros cada uma.

Mais declarou o outorgante sob sua inteira responsabilidade:
1 — Que não é exigida pela lei, pelo contrato ou pela deliberação

a realização de outras entradas.
2 — Que a sociedade não está cotada na Bolsa de Valores.
Assim outorgou.
Adverti-o de que, na conservatória de registo comercial compe-

tente, deve proceder ao registo deste acto no prazo de três meses a
contar desta data.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2010881133

ZONA BOWLING — SOCIEDADE DE DIVERTIMENTOS
E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2319/
040506; identificação de pessoa colectiva n.º 506946959; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 04/20050620.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de € 100 000 para € 200 000, tendo sido alterados os artigos 3.º, 5.º
e 6.º que ficaram com a seguinte redacção:

Aumento de capital e alteração de contrato de sociedade

Aos 22 de Março de 2005, no Cartório Notarial de Fafe, perante
mim, a notária Maria Cristina Azevedo Pinho Sousa, compareceram
como outorgantes:

1.º Marisa Marlene Martins Pereira, contribuinte fiscal
n.º 218223102, natural da freguesia de Golães, deste concelho, resi-
dente na Rua de Calvelos, 628, nesta cidade de Fafe;

2.º Rita Martins Pereira, contribuinte fiscal n.º 218223099, natu-
ral desta freguesia e concelho de Fafe, residente na dita Rua de Calve-
los, 628;

3.º Mónica Raquel Pereira Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 238544001, residente na Rua Nova de Pardelhas, 32, nesta fre-
guesia e concelho de Fafe, donde é natural;

4.º André Filipe Pereira Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 243446667, residente na mesma Rua Nova de Pardelhas, 32, na-
tural desta freguesia e concelho de Fafe.

Todos solteiros, maiores e a sua identidade verifiquei-a pelos bilhe-
tes de identidade, respectivamente n.os 10528849, de 12 de Setembro
de 2003, 12075374, de 7 de Julho de 2003, 11971523, de 31 de Março
de 2004, 11704562, de 18 de Setembro de 2002, todos dos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

Declararam os outorgantes:
Que são os únicos sócios da sociedade comercial por quota com a

firma Zona Bowling — Sociedade de Divertimentos e Lazer, L.da,
número de identificação de pessoa colectiva 506946959, com sede
na Zona Industrial do Socorro, lote 16, na freguesia de Quinchães,
deste concelho, matriculada na conservatória sob o n.º 2319;

Que, no seu capital social, integralmente realizado, de cem mil euros,
é cada uma das sócias Marisa Marlene e Rita titular de uma quota
com o valor nominal de vinte e cinco mil euros, sendo o sócio André
Filipe titular de uma quota com o valor nominal de trinta mil euros
e a sócia Mónica Raquel titular de uma quota com o valor nominal de
vinte mil euros;

Que, pela presente escritura, deliberam:
a) Aumentar o capital social em cem mil euros, aumento esse em

dinheiro, já entrado na caixa social e que foi subscrito por todos os
sócios, na proporção das respectivas quotas, cujos montantes a estas
acrescem;

b) Alterar os artigos 3.º, 5.º e 6.º do contrato de sociedade, que
passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de duzentos mil euros e
corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas iguais de cinquenta
mil euros, pertencendo uma a cada uma das sócias Marisa Marlene
Martins Pereira e Rita Martins Pereira, uma de sessenta mil euros
pertencente ao sócio André Filipe Pereira Fernandes e uma de qua-
renta mil euros pertencente à sócia Mónica Raquel Pereira Fernan-
des.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Marisa Marle-
ne Martins Pereira e André Filipe Pereira Fernandes, sendo obri-
gatória a assinatura conjunta de ambos os gerentes para vincular a
sociedade.

2 — Fica reconhecido aos gerentes Marisa Marlene Martins Perei-
ra e André Filipe Pereira Fernandes o direito especial à gerência, pelo
que os mesmos só poderão ser destituídos da mesma ocorrendo justa
causa ou com o seu expresso consentimento.

ARTIGO 6.º

1 — É livre a cessão de quotas entre os sócios ou para os seus
descendentes.

2 — A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-
timento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão direito
de preferência.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua inteira responsabilidade,
que não é exigida pela lei, pelo contrato ou pela deliberação a reali-
zação de outras entradas.

Assim outorgaram.
Adverti-os de que na conservatória de registo comercial compe-

tente devem requerer o registo desta acto dentro de três meses a con-
tar de hoje.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

 20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Branca
Machado Mesquita Oliveira. 2007155729

GUIMARÃES

J. FERREIRA DE SÁ & C.A,  L.DA

Sede: Largo de Bernardo Valentim Moreira de Sá,
São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2873;
identificação de pessoa colectiva n.º 501939199; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 09/20050816.

Certifico que foi efectuado o registo da dissolução e encerramento
da liquidação, da referida sociedade, tendo sido aprovadas as contas
em 30 de Junho de 2005.

17 de Agosto de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011291810

SILVA MONTEIRO & SANTOS, L.DA

Sede: Praça do Dr. João Antunes Guimarães, 107, Caldelas,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3165;
identificação de pessoa colectiva n.º 502164816; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 34/20050817.

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 1999.

18 de Agosto de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011291909

BRAGANÇA
TORRE DE MONCORVO

JERÓNIMO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrícula
n.º 00160/881108; identificação de pessoa colectiva n.º 502059389;
data da entrega: 20050630.

Certifico que foi feito na pasta respectiva, o depósito dos docu-
mentos de prestação de contas referentes ao ano de 2004 em relação
à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante em Substituição Legal
do Conservador, Maria Joaquina Pando Branquinho. 2007902192

MATEUS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrícula
n.º 00231/970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503860654;
data da entrega: 20050629.
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Certifico que foi feito, na pasta respectiva, o depósito dos docu-
mentos de prestação de contas referentes ao ano de 2004 em relação
à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida, está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante em Substituição Legal
do Conservador, Maria Joaquina Pando Branquinho. 2007902184

COIMBRA
CANTANHEDE

PÉTALA DA VILA — FLORISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 996/
19980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504195972; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20050812.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade identificada em epígrafe tendo as contas
sido aprovadas em 15 de Dezembro de 2000.

17 de Agosto de 2005. — A Conservadora do Registo Comercial,
Lúcia Maria Damas Gonçalves Correia. 2009251415

TÁBUA

TALHO S. MIGUEL, L.DA

Sede: Lugar e freguesia de Midões, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00202/
911226; identificação de pessoa colectiva n.º 502868465.

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

Pela inscrição n.º 7, apresentação n.º 01/050728, foi alterado par-
cialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O seu objecto é o comércio a retalho de carne e de produtos à base
de carne como actividade principal e como actividade secundária, o
comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, de bebidas, de
leite e derivados e ainda outros produtos alimentares.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2005. — A Conservadora, Marinha da Conceição
dos Reis Fevereiro. 2008208389

RESTAURANTE MANJAR DO ALQUEVE, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente RESTAURANTE MANJAR DO ALQUEVE, L.DA)

Sede: Rua da Indústria, lugar de Alqueve, freguesia e concelho
de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00467/
020328; identificação de pessoa colectiva n.º 506066258.

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

Pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 02/050804, foi alterado par-
cialmente o contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante Manjar do Alqueve, Uni-
pessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Indústria, sem número de
polícia, lugar de Alqueve, freguesia e concelho de Tábua.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurante, café e bar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia Paula Cristina Tavares Marques.

ARTIGO 5.º

1 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao décuplo do capital social ini-
cial.

2 — A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade, quando destes
carecer, nas condições de retribuição e reembolso que pela sócia fo-
rem fixadas.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, pertence à sócia, já nomeada gerente, ou a pessoas
estranhas à sociedade que sejam designadas pela sócia.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, nos termos permitidos por lei, mesmo que o objecto das mesmas
seja diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar negócios jurídicos com a socieda-
de, desde que os mesmos sirvam à prossecução do seu objecto social.

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante em Exercício, Maria de
Lurdes Nunes Rodrigues Nunes Rodrigues. 2008208397

PANI IRMÃO — PANIFICADORA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Lugar de Loureiro, freguesia de Covas,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 00579/
050805; identificação de pessoa colectiva n.º P 507343760; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050805.

Certifico que entre Daniel Filipe de Brito Fernandes e Ana Luísa
de Brito Fernandes, ambos solteiros, maiores e residentes no lugar de
Loureiro, freguesia de Covas, concelho de Tábua, foi constituída a
sociedade em epígrafe a qual se rege pelo contrato constante dos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Pani Irmão — Panificadora e Pas-
telaria, L.da, e tem a sua sede no lugar de Loureiro, freguesia de Co-
vas, concelho de Tábua.

2 — Por simples deliberação, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em padaria e pastelaria.

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, cada
uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Daniel Filipe de Brito Fernandes e Ana
Luísa de Brito Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou
não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios Daniel Filipe de Brito Fernan-
des e Ana Luísa de Brito Fernandes.

2 — Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura conjunta dos dois gerentes.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar, sob qualquer forma, no capital de
sociedades constituídas ou a constituir, qualquer que seja a sua nature-
za ou objecto social.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livremente
permitida, mas a favor de estranhos depende de prévio consentimen-
to da sociedade, à qual se reserva, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
até ao montante de cem mil euros.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante em Exercício, Maria de
Lurdes Nunes Rodrigues Nunes Rodrigues. 2008208419

ÉVORA
ÉVORA

VEDAPARQUE — VEDAÇÕES E PARQUEAMENTOS, L.DA

Sede: Rua de Frei Braz, 6, 7000 Évora

Capital social: € 2 5 000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 01447/
911008; identificação de pessoa colectiva n.º 502642351;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 07; números e
data das apresentações: of. 14 e 15/20050822.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram registadas:
1 — A cessação das funções do gerente Duarte Manuel Zambujo

Moura, por renúncia de 18 de Março de 2005.
2 — O aumento do capital de € 5000 para € 25 000 e a alteração

parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passaram a ter a
seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta respectiva o tex-
to completo, na sua redacção actualizada

Foram ainda designados gerentes os sócios Manuel Luís Vendinha
Garcia e António José Fragoso Abreu.

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma VEDAPARQUE — Veda-
ções e Parqueamentos, L.da, e a ter a sua sede nesta cidade, mas na
Rua de Frei Braz, 6, freguesia de Santo Antão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor nominal de sete mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
José Manuel Vendinha Garcia; uma no valor nominal de sete mil e
quinhentos euros pertencente ao sócio António Miguel Pereira da Con-
ceição; uma no valor nominal de sete mil e quinhentos euros perten-
cente ao sócio Manuel Luís Vendinha Garcia; e outra no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio António José
Fragoso Abreu.

Esta conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2009256786

MANUEL CAMOEIRA, L.DA

Sede: Rua de Gil Vicente, 25, 7000 Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 02723/
20011010; identificação de pessoa colectiva n.º 505666138; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 12/20050822.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e o encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 13 de Julho de 2005.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009256778

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA MACHOCA, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 1, 7000 Évora

Capital social: € 74 819,68

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 00972/
860704; identificação de pessoa colectiva n.º 501690441; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 15/20050823.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e o encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 16 de Agosto de 2005.

26 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009256794

EVORADATA — MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Egas Moniz, 24-26, freguesia
de São Mamede, Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 00807/
821027; identificação de pessoa colectiva n.º 501328904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tadas na pasta respectiva as actas que contêm as prestações de contas
referentes aos anos de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009258606

ESTÉTICA E COMPANHIA — ESTÉTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Manuel do Olival, 24, rés-do-chão, esquerdo,
freguesia de São Mamede, Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 02346/
990430; identificação de pessoa colectiva n.º 504582488.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tadas na pasta respectiva as actas que contêm a prestação de contas
referente ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009258614

SILVA E BRAGUES, L.DA

Sede: Rua Freiria de Baixo, 14-B, freguesia da Sé, Évora

Capital social: € 9975,96

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 01964/
960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503676462.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tadas na pasta respectiva as actas que contêm a prestação de contas
referente ao ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009257880
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PÊRA-GRAVE, SOCIEDADE AGRÍCOLA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta de São José de Peramanca, Malagueira, Évora

Capital social: € 28  200

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 02762/
20011219; identificação de pessoa colectiva n.º 506675307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tadas na pasta respectiva as actas que contêm as prestações de contas
referentes aos anos de 2003 e 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009257901

EVORHOUSE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Eufusina, 11, rés-do-chão, freguesia
dos Canaviais, Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 03075/
20030714; identificação de pessoa colectiva n.º 506645851.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tadas na pasta respectiva as actas que contêm a prestação de contas
referente ao ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009257898

FRANCISCO ROSADO & FILHO, L.DA

Sede: Travessa da Amêndoa, 6, freguesia da Sé e São Pedro,
Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 02500/
20000804; identificação de pessoa colectiva n.º 505073153.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tadas na pasta respectiva as actas que contêm a prestação de contas
referente ao ano de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009257863

ANIMIX — COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Sede: Bairro do Granito, Rua de Brito Camacho, 9, Bacelo,
Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 02140/
971118; identificação de pessoa colectiva n.º 504006096.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tadas na pasta respectiva as actas que contêm a prestação de contas
referente ao ano de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009257871

CALÇADO, ARTESANATO BARBINHAS, L.DA

Sede: Rua do Raimundo, 61, freguesia da Sé e São Pedro,
Évora

Capital social: € 165 000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 02174/
980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504060120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tadas na pasta respectiva as actas que contêm a prestação de contas
referente ao ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009257065

CUSTÓDIO SEATRA — TÁXIS, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, 2, São Sebastião da Giesteira,
Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 02896/
20020814; identificação de pessoa colectiva n.º 505612127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tadas na pasta respectiva as actas que contêm a prestação de contas
referente ao ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009257049

FARO
ALBUFEIRA

BARÃO & PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01439/
940701; identificação de pessoa colectiva n.º 503220965; inscri-
ção n.º 08; número e data da apresentação: 05/20050818.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocópia
da escritura lavrada em 6 de Julho de 2005, fl. 132 do livro n.º 3-A
no Cartório Notarial sito na Rua do M.F.A., 107, Albufeira, na qual
foi alterado o artigo 3.º do contrato, passando a ter a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas com o valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma ao sócio
Florival de Sousa da Palma e outra ao sócio Manuel de Reboredo e
Melo Barão.

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

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2003767991

FARO

SOLMARTEK — CONSULTORIA E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Rua das Violetas, lote T, 2.º C, Sítio de Gambelas,
Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5370/
20050726; identificação de pessoa colectiva n.º 507329058; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 100/20050726.

Certifico que entre os sócios Nuno Ricardo Tavares Metelo e Só-
nia Alexandra Vasques dos Santos Moura Metelo foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SOLMARTEK — Consultoria e
Serviços Informáticos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua das Violetas, lote T, 2.º, C,
sítio de Gambelas, freguesia de Montenegro, concelho de Faro.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e consul-
toria na área de informática. Desenvolvimento de software. Criação,
desenvolvimento e manutenção de páginas na Internet. Formação
profissional. Comércio, instalação e manutenção de equipamentos e
acessórios informáticos. Serviços de domótica, robótica, sistemas in-
teligentes, design, animação, inteligência artificial. Investigação cien-
tífica.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de vinte vezes o valor do capital social.

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 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

11 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2006839187

DEL RIO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do General Teófilo da Trindade, 11, 3.º, direito,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5368/
20050725; identificação de pessoa colectiva n.º 507329112; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 1/20050725.

Certifico que entre os sócios Francisco de Novaes e Ataíde Pinto
Coelho e Martina Francisca Del Rio João, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Del Rio — Sociedade Imobiliá-
ria, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do General Teófilo da Trin-
dade, 11, 3.º, direito, na cidade e concelho de Faro, freguesia de
São Pedro.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária. Admi-
nistração e gestão imobiliária. Compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma, no
valor nominal de quatro mil duzentos e cinquenta euros, pertencente
ao sócio Francisco de Novaes e Ataíde Pinto Coelho e outra, no valor
nominal de setecentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Martins
Francisca Del Rio João.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

11 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2006839179

LOPES & BOTO, L.DA

Sede: Praça d’Alandra, Rua do Dr. Justino Cúmano,
52-C e 52-D, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5371/
20050726; identificação de pessoa colectiva n.º 507400100; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 101/20050726.

Certifico que entre os sócios José António Alves Lopes e Rui Al-
berto Lopes Boto, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Lopes & Boto, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Praça d’Alandra, Rua do

Dr. Justino Cúmano, 52-C e 52-D, na cidade e concelho de Faro, fre-
guesia da Sé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos biológi-
cos e tradicionais. Exploração de restaurante, snack-bar e cafetaria.
Organização de eventos. Comércio de produtos e literatura ecológicos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até dez vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário a intervenção de dois gerentes.

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

4 — Ficam, desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

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

11 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2006839160

SPHERA TOURS — AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sousa Vaz, 14, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4954/
20030730; identificação de pessoa colectiva n.º 506599027; ins-
crição n.º 05; número e data da apresentação: 81/20050811.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato. Foi alterado o artigo 4.º que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil e quinhentos euros e corresponde à soma de três quotas no valor
nominal de trinta e três mil e quinhentos euros cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios Jorge Alberto de Oliveira, Ana Costa de
Oliveira e Sara Costa de Oliveira.

Foi depositado o contrato actualizado.

23 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 2006830872

RABISCOS COLORIDOS — CRECHE E ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Sede: Rua de Abel Viana, 1, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5372/
20050728; identificação de pessoa colectiva n.º 507404599; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 1/20050728.

Certifico que entre os sócios Nídia Isabel Inácio Nascimento Silva
Torres e Sandrine dos Santos Tavares, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Rabiscos Coloridos — Creche e
Actividades de Tempos Livres, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Abel Viana, 1, freguesia
de Montenegro, concelho de Faro.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em creche, jardim-de-infância e
actividades de tempos livres.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

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

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.

11 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2006839152

JOHN CLIFTON, L.DA

Sede: Quinta das Raposeiras, lote 4, apartado 82,
Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5365/
20050721; identificação de pessoa colectiva n.º 507404157; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 46/20050721.

Certifico que entre os sócios John Frederick Clifton e Glenys Joan
Clifton foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma John Clifton, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta das Raposeiras, lote 4,

freguesia de Santa Bárbara de Nexe, concelho de Faro, com endereço
postal no apartado 82.

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 em actividades de engenharia e
técnicas afins. Actividades de consultadoria para negócios e a gestão.
Outras actividades de serviços prestados, formação profissional, edi-
ção de produtos diversos. Turismo no espaço rural e outros tipos de
alojamento de curta duração, actividades imobiliárias.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é 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 John Frederick Clifton.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

16 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2006839276

EUROLOGISTIX AV — AUDIOVISUAIS E EVENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta do Monteiro, sem número, apartado 53, Estoi, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5360/
20050718; identificação de pessoa colectiva n.º 507414608; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 27/20050718.

Certifico que, Joaquim Calixto Lima do Rosário Inácio, casado,
constitui a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Eurologistix AV — Audiovisuais e
Eventos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta Monteiro, sem número,
apartado 53, em Estoi, freguesia de Estoi e concelho de Faro.

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

A sociedade tem por objecto o aluguer, instalação e assistência
técnica de equipamento audiovisual e informático, organização e ges-
tão de eventos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
ate dez vezes o capital social.

3 — Depende da deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Joaquim Calixto Lima
do Rosário Inácio.

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 coincidam no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal.

16 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2006839268

LAGOA

ATRISOC — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Carlos Alberto Correia Ribeiro, lote 47, 1.º,
esquerdo, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01582/170102; identificação de pessoa colectiva n.º 505946190.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2008096432

SOINAL — SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE PUBLICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: sítio de Barros Brancos, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01554/261001; identificação de pessoa colectiva n.º 505347890.

Certifico que foram depositados os documentos referentes às pres-
tações de contas da sociedade em epígrafe referentes aos exercícios
dos anos de 2002, 2003 e 2004.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009941268

FERNANMAC — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização Bela Vista, 86-A, freguesia do Parchal,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01547/050301; identificação de pessoa colectiva n.º 505348527.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009941217

AUTO CHEK-UP — REPARAÇÃO AUTOMÓVEL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Recinto do Aviário, 22, Quinta de São Pedro,
Mexilhoeira da Carregação, freguesia de Estombar,

concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01866/250504; identificação de pessoa colectiva n.º 506252744.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009512022

VIA MÉDIA — MARKETING PUBLICITÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta dos Salicos, lote 4, freguesia e concelho
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01367/280200; identificação de pessoa colectiva n.º 504915738.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009448499
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FLYNG SCOTS — MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Casa Tusculum, 1, sítio de Vale de Currais, Clube
Carvoeiro, freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01784/150703; identificação de pessoa colectiva n.º 506638987.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009448502

EURICO DA GLÓRIA ANTÓNIO, L.DA

Sede: sítio do Pateiro, freguesia do Parchal, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01455/830307; identificação de pessoa colectiva n.º 501357378.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009516354

BITSCH SOLAR — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ENERGIA SOLAR E AQUECIMENTO, L.DA

Sede: Vila Horizonte, Rua do Farol, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01782/100703; identificação de pessoa colectiva n.º 506610039.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003112340

QUINTA DAS SALSICHAS — COMÉRCIO
DE ESPECIALIDADES ALIMENTARES, L.DA

Sede: Alfanzina, freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01250/170298; identificação de pessoa colectiva n.º 504084046.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003112200

VILA HORIZONTE BITSCH, ALOJAMENTO
TURÍSTICO, L.DA

Sede: Vivenda Horizonte, Rua do Farol, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01568/071201; identificação de pessoa colectiva n.º 505842815.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009517326

J. ALBERTO R. CARMELINO — INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cooperativa Che Lagoense, bloco 21, 2.º, esquerdo,
Rua do Poeta António Aleixo, freguesia do Parchal,

concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01495/070601; identificação de pessoa colectiva n.º 505498820.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2003112227

DJC — RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização da Bela Vista, lote M161, freguesia
de Ferragudo, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01710/061102; identificação de pessoa colectiva n.º 506337634.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009517253

TRIARADE — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: sítio da Passagem, freguesia do Parchal, concelho
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00935/940404; identificação de pessoa colectiva n.º 503175684.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009940806

VÍTOR CORREIA — CANALIZAÇÕES, L.DA

Sede: sítio do Sobral, freguesia de Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01489/290501; identificação de pessoa colectiva n.º 505481987.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009940563

MANUEL PRUDÊNCIO, IRMÃO & FILHOS, L.DA

Sede: sítio de Benagil, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01519/210801; identificação de pessoa colectiva n.º 505627086.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009940580
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CONSTRUÇÕES BOTO OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua da Hortinha, lote 55, 1.º, loja J, freguesia
de Ferragudo, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00499/211088; identificação de pessoa colectiva n.º 501668330.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009940776

LAVANDIM — SERVIÇOS DE JARDINAGEM, L.DA

Sede: Urbanização Solférias, lote 56, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01596/060202; identificação de pessoa colectiva n.º 505973146.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009940989

CHAMPAGNE CRUISES — ACTIVIDADES
MARÍTIMO-TURÍSTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vivenda Jacarandá, Estrada de Benagil, Alfanzina,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01756/010403; identificação de pessoa colectiva n.º 506383539.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009546121

CANARY WHARF — PUBLICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Parque Empresarial do Algarve, Edifício Paris, 1.º, loja 8,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1787/230703; identificação de pessoa colectiva n.º 506647960.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2005585696

POWER COOL — ACTIVIDADES NÁUTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 30, freguesia de Ferragudo,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01789/300703; identificação de pessoa colectiva n.º 506666956.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2005585599

FLEET STREET — PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Parque Empresarial do Algarve, Edifício Paris, 1.º, loja 8,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01718/051202; identificação de pessoa colectiva n.º 506367762.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2005585734

QUINTA DOS VALES — AGRICULTURA
E TURISMO, S. A.

Sede: Estombar, freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00509/171188; identificação de pessoa colectiva n.º 502064773.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009940970

J. P. DE BOURBON & GUIA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Largo de 5 de Outubro, 48, freguesia e concelho
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01873/170604; identificação de pessoa colectiva n.º 506970523.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009517423

SCHELFHOUT & AMARAL — PRODUÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Quinta Vale da Neve, freguesia de Porches, concelho
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01234/260698; identificação de pessoa colectiva n.º 504980947.

Certifico que foram depositados os documentos referentes às pres-
tações de contas da sociedade em epígrafe referentes aos exercícios
dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009941250

TANDAVANTUR, GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Quinta Vale d’El Rei, Lombos, freguesia e concelho
de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01846/040304; identificação de pessoa colectiva n.º 506884414.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009940962
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CLÍNICA PRO FAMILIAR — SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Sede: casa Beluchi, sítio de Alfanzina, Estrada de Benagil, Praia
de Carvoeiro, freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00361/080487; identificação de pessoa colectiva n.º 501809490.

Certifico que foram depositados os documentos referentes às pres-
tações de contas da sociedade em epígrafe referentes aos exercícios
dos anos de 2003 e 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009540913

JOVEAUTO — COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Sede: Povo da Mexilhoeira da Carregação, lote 14-A,
rés-do-chão, freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00883/930420; identificação de pessoa colectiva n.º 502679271.

Certifico que foram depositados os documentos referentes às pres-
tações de contas da sociedade em epígrafe referentes aos exercícios
dos anos de 2003 e 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009540778

ZHAN & JIN, L.DA

Sede: Edifício Cerro dos Pios, 1.º, apartamento 2, freguesia
de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 01853/290304; identificação de pessoa colectiva n.º 506918050.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009512146

LAGOS

SONAM — EXPLORAÇÃO HOTELEIRA
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00595/
900824; identificação de pessoa colectiva n.º 501587691; data da
apresentação: 18072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2011191823

PAULO — CALÇADAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02269/
20010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505653079; data
da apresentação: 19072005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008131165

TRAQUINAS — CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00691/
901231; identificação de pessoa colectiva n.º 501778187; data da
apresentação: 19072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096076

TURISMO QUINTA DA LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00753/
871023; identificação de pessoa colectiva n.º 501891137; data da
apresentação: 30062005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130495

LAGONOR — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02534/
20030506; identificação de pessoa colectiva n.º 506510484; data
da apresentação: 18072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096211

JOÃO MONTEIRO DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02404/
20020613; identificação de pessoa colectiva n.º 505779870; data
da apresentação: 20072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008086968

JAMES & PEARCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01587/
950313; identificação de pessoa colectiva n.º 503401161; data da
apresentação: 20072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2005498351

FIVE STARS — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01870/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504055089; data da
apresentação: 20072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096106

VALSALEMA — COMPRA, VENDA E CONSTRUÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02444/
20020904; identificação de pessoa colectiva n.º 505324180; data
da apresentação: 25072005.
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Certifica que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2003.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2005479020

VALSALEMA — COMPRA, VENDA E CONSTRUÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02444/
20020904; identificação de pessoa colectiva n.º 505324180; data
da apresentação: 25072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008135560

LLOYD, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00225/
901102; identificação de pessoa colectiva n.º 500374309; data da
apresentação: 25072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096262

TIBIDA & MARGARET — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01608/
950518; identificação de pessoa colectiva n.º 503419192; data da
apresentação: 27072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096521

SERVLAGOS — ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01647/
951019; identificação de pessoa colectiva n.º 503510114; data da
apresentação: 27072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096530

RUMP & DEMENGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01060/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502298430; data da
apresentação: 27072005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096220

VISÃO JOVEM — COMÉRCIO DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01979/
990608; identificação de pessoa colectiva n.º 504672886; data da
apresentação: 27072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096157

CRISTALUZ — EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01895/
980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504171330; data da
apresentação: 28072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096122

CONDOMÍNIO DA LUZ — CONSTRUÇÕES
E PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02090/
20000613; identificação de pessoa colectiva n.º 505002213; data
da apresentação: 28072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096319

ALUMITEX — CAIXILHARIA ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01000/
920721; identificação de pessoa colectiva n.º 502207345; data da
apresentação: 14072005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008131335

JOSÉ BORBA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00267/
910218 ; identificação de pessoa colectiva n.º 500369160; data da
apresentação: 14072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

17 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2007143941

CONSOLIMAR — URBANIZADORA
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02723/
20040916; identificação de pessoa colectiva n.º 500071993; data
da apresentação: 13072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000784330

PALMARES — COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DE LAGOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02724/
20040917; identificação de pessoa colectiva n.º 500210446; data
da apresentação: 13072005.
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Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000784291

PALMARES — INVESTIMENTOS E URBANIZAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02725/
20040917; identificação de pessoa colectiva n.º 500210454; data
da apresentação: 13072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2000784305

EDICAPE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00723/
910828; identificação de pessoa colectiva n.º 501850830; data da
apresentação: 13072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096254

VITURGAL CLUBALGARVE — ARTIGOS
DE DECORAÇÃO E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01459/
930906; identificação de pessoa colectiva n.º 500300917; data da
apresentação: 13072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008095029

RAMINHOS & RAMINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00273/
900918; identificação de pessoa colectiva n.º 500580367; data da
apresentação: 12072005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130550

TÁXI AGAPITO & AGAPITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02195/
20010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505412098; data
da apresentação: 12072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130266

TEMPERA & TEMPERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02716/
20040827; identificação de pessoa colectiva n.º 507026888; data
da apresentação: 12072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2005487961

MARTINS & LOPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02303/
20011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505710072; data
da apresentação: 12072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008132625

URTURLAGOS — EMPREENDIMENTOS URBANOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00697/
900212; identificação de pessoa colectiva n.º 501804480; data da
apresentação: 29072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096424

CARLAGOS — REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00579/
850311; identificação de pessoa colectiva n.º 501637427; data da
apresentação: 29072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096041

FERNANDO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00201/
710202; identificação de pessoa colectiva n.º 501119892; data da
apresentação: 29072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008137376

DUARTE & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01149/
900802; identificação de pessoa colectiva n.º 501771557; data da
apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008135586

PALIATICARE — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02711/
20040730; identificação de pessoa colectiva n.º 506986527; data
da apresentação: 30062005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008097196
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LAGOPISCINAS — MANUTENÇÃO DE PISCINAS
E JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02531/
20030430; identificação de pessoa colectiva n.º 506568105; data
da apresentação: 30062005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2007642310

FRANCISCO LOPES & ANA DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01663/
951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503547042; data da
apresentação: 30062005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2007642328

ESCRITÉCNICA — ARTIGOS TÉCNICOS
DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00797/
880412; identificação de pessoa colectiva n.º 501965327; data da
apresentação: 30062005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008131378

GUERREIRO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01236/
911105; identificação de pessoa colectiva n.º 502640502; data da
apresentação: 30062005.

Certifica que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008131408

MEDICONFORTO — PRODUTOS MÉDICOS
E FARMACÊUTICOS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01524/
940609; identificação de pessoa colectiva n.º 503250970; data da
apresentação: 29072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096505

LAGOGÁS — INSTALAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01569/
941230; identificação de pessoa colectiva n.º 503336645; data da
apresentação: 29072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008135578

ALGARVE YES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02670/
20040511; identificação de pessoa colectiva n.º 506941230; data
da apresentação: 01082005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

17 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096378

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO
DOS TRABALHADORES

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00007/
20020326; identificação de pessoa colectiva n.º 501610880; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20020326.

Certifico que, por escritura de 10 de Outubro de 1985, lavrada a
fl. 43 v.º do livro n.º 60-A do Cartório Notarial de Vila do Bispo, foi
constituída a associação de utilidade pública em epígrafe, que se rege
pelos estatutos constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A associação adoptou a denominação de Centro de Cultura e Des-
porto dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos (CCD), com
sede na Rua da Filarmónica 1.º de Maio, sem número, 8600 Lagos,
freguesia de São Sebastião, concelho de Lagos.

§ único. A constituição, funcionamento e gestão, bem como todas
as actividades da associação, são totalmente autónomas e indepen-
dentes da Câmara Municipal de Lagos.

ARTIGO 2.º

O CCD tem por fim promover a melhoria das condições de acesso
aos cuidados de saúde e educação, assim como a ocupação dos tempos
livres dos seus associados e familiares, promovendo actividades de
carácter social, cultural, recreativo e desportivo, quer por si, quer em
colaboração com outras instituições.

§ único. Podem ser sócios efectivos do CCD todos os trabalhado-
res da Câmara Municipal de Lagos e do CCD, ainda que aposentados.
Podem ser sócios atletas, todos aqueles que pratiquem actividades
desportivas. Os sócios estão isentos do pagamento de jóia e obrigam-
-se ao pagamento mensal de uma quota no valor fixado pela assem-
bleia geral.

ARTIGO 3.º

São três os corpos gerentes do CCD: a assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal, eleitos de dois em dois anos.

ARTIGO 4.º

A competência, convocação e funcionamento da assembleia geral
são as prescritas nas disposições lesais aplicáveis do Código Civil.

§ único. A mesa da assembleia geral é composta por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário, competindo-lhe orientar a as-
sembleia e lavrar as actas da mesma.

ARTIGO 5.º

A direcção é composta por um presidente, um tesoureiro, um se-
cretário, dois vogais e dois suplentes, competindo-lhe a gerência so-
cial, administrativa, financeira e disciplinar do CCD e a admissão de
sócios.

ARTIGO 6.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretário e
um relator, competindo-lhe fiscalizar os actos administrativos e fi-
nanceiros da direcção, verificar as suas contas e relatórios e dar pare-
cer sobre actos que impliquem aumento de despesas ou diminuição de
receitas.

ARTIGO 7.º

Em caso de dissolução e depois de liquidadas todas as dívidas, se as
houver, e entregues os bens a quem provar pertencer-lhes, os bens
móveis e imóveis existentes nessa data terão o destino que a assem-
bleia geral determinar.

ARTIGO 8.º

No que estes estatutos sejam omissos rege o regulamento interno
cuja aprovação e alterações são da competência da assembleia geral e
ainda as disposições do Código Civil.
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ARTIGO 9.º

Os presentes estatutos poderão ser alterados após a sua entrada em
vigor, nos termos previstos na lei.

§ único. A convocação da assembleia geral para o efeito será acom-
panhada do texto das alterações propostas.

ARTIGO 10.º

É escolhido o foro da comarca de Lagos para todas as questões a
dirimir entre os associados e o CCD, ou entre aqueles relativamente
a este.

6 de Junho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2003322159

CASAS DAS CALIÇAS — COMPRA, VENDA
E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02686/
20040616; identificação de pessoa colectiva n.º 506940438; data
da apresentação: 18072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096190

PAPADOPOULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01165/
901008; identificação de pessoa colectiva n.º 502427620; data da
apresentação: 18072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096572

P. M. G. — PROMOÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01397/
930125; identificação de pessoa colectiva n.º 502842369; data da
apresentação: 18072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096289

JOÃO & PEDRO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02168/
20010215; identificação de pessoa colectiva n.º 505306050; data
da apresentação: 18072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008133990

C. BARRADINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02247/
20010730; identificação de pessoa colectiva n.º 505596474; data
da apresentação: 18072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008134008

BARLAMARISCO COMÉRCIO E TRANSPORTE
DE PRODUTOS DO MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02702/
20040707; identificação de pessoa colectiva n.º 507037804; data
da apresentação: 18072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008134555

J. MARCELO — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02237/
20010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505589567; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130452

LAGOPORTAS — PORTAS E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02230/
20010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505218291; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008131440

PACHECO & SEROMENHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02161/
20010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505325144; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130479

TINOCO & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00946/
890420; identificação de pessoa colectiva n.º 502147750; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130487

RUI PEDRO MELÃO FERNANDES — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02503/
20030305; identificação de pessoa colectiva n.º 506221210; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008080234
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ANTÓNIO DIOGO, CONCEIÇÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01156/
900830; identificação de pessoa colectiva n.º 502407670; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

10 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008094995

INCONFUNDÍVEL — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02426/
20020716; identificação de pessoa colectiva n.º 506229963; data
da apresentação: 18072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008134563

TÁXI ZÉNUMAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02314/
20011127; identificação de pessoa colectiva n.º 505285673; data
da apresentação: 18072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2005498360

TERMATE — PRODUTOS E SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01770/
970205; identificação de pessoa colectiva n.º 503825522; data da
apresentação: 11072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130533

LUZCAR — SOCIEDADE DE ALUGUER DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00675/
861215; identificação de pessoa colectiva n.º 501754156; data da
apresentação: 12072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008134547

CLÍNICA VETERINÁRIA DO FERREL, TRATAMENTO
DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01978/
990601; identificação de pessoa colectiva n.º 504324896; data da
apresentação: 20072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096564

MONTENOVO — ALGARVE — PROPRIEDADES
E LOTEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00231/
730814; identificação de pessoa colectiva n.º 502377747; data da
apresentação: 20072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008095037

A LACOBRIGENSE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01119/
900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502377747; data da
apresentação: 21072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008135535

JOÃO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00673/
900301; identificação de pessoa colectiva n.º 505836424; data da
apresentação: 21072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008135543

EUROPEBBLETEC — MATÉRIA PRIMA
PARA PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02389/
20020502; identificação de pessoa colectiva n.º 505836424; data
da apresentação: 21072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008135551

BAMBINO — INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01298/
920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502732547; data da
apresentação: 22072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096394

VIDREIRA CANDEIAS — VIDROS E ESPELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01455/
930806; identificação de pessoa colectiva n.º 503034762; data da
apresentação: 19072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008131173
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TECTÓNICA — GABINETE TÉCNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00759/
901217; identificação de pessoa colectiva n.º 501898328; data da
apresentação: 14072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008131343

AMENDOIM — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02759/
20050127; identificação de pessoa colectiva n.º 502516127; data
da apresentação: 18072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2010630459

BAÍA DOS TIROS — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02758/
20050127; identificação de pessoa colectiva n.º 502516100; data
da apresentação: 18072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2010630467

FRANCISCO & VIRGÍNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02186/
20010330; identificação de pessoa colectiva n.º 505396602; data
da apresentação: 12072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

12 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008130541

EFICER — BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02435/
20020801; identificação de pessoa colectiva n.º 501896511; data
da apresentação: 11072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096483

JILL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01142/
901030; identificação de pessoa colectiva n.º 501713450; data da
apresentação: 12072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008096270

SOLMATE — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00864/
900323; identificação de pessoa colectiva n.º 502050284; data da
apresentação: 19072005.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, Ernesto Carmo
Cabrita. 2008136000

LOULÉ

REBRINDE — RECORDAÇÕES E BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1629/
870608; identificação de pessoa colectiva n.º 501836047;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 02/20050715.

Certifico que foi efectuada a cessação das funções do gerente José
Marques de Matos, por renúncia.

Data: 14 de Julho de 2005.

5 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006998080

HAPPY VILLAS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06203/
20040609; identificação de pessoa colectiva n.º 506944182;
averbamentos n.os 1 e 02 à inscrição n.º 01; números e data das
apresentações: 32 e 33/ 20050622.

Certifico que foi efectuada a renúncia de Maria das Dores Lira, ao
cargo de gerente.

Data: 3 de Junho de 2005.
Mais certifico que foi efectuada a alteração do artigo 1.º da socie-

dade em epígrafe o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a denominação e deslocou a sede para a Rua
de Botelho, Edifício Marina Luxor, loja 7, Vilamoura, freguesia de
Quarteira.

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

8 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2007007070

MUNSTER PUBS — EXPLORAÇÃO DE BARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06580/
20050707; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 35/
20050707.

Certifico que Michael Joseph Barry, casado com Breda Barry, em
separação de bens, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Munster Pubs — Exploração de
Bares, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta Shopping, 115, Quinta
do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

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

A sociedade tem por objecto a exploração de bar e restaurante.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até duas vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
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.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006998161

RIA PLAZA — EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06583/
20050708; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 44/
20050708.

Certifico que Laurence Patrick O’Mahony, casado com Christine
Marie O’Mahony, em separação de bens; Thomas Bernard Mc Feely,
casado com Nina Mc Feely, em separação de bens, constituíram a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ria Plaza — Exploração Hoteleira, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Quinta Shopping, 115, Quinta
do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

2 — A gerência poderá mudar a sede da sociedade dentro do con-
celho de Loulé ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade durará por um período de tempo indeterminado a con-
tar da data da sua constituição.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste na exploração hoteleira e turística
e administração de imóveis.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, uma de cada só-
cio.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles
para obrigar a sociedade.

2 — Caso venham a ser nomeados outros gerentes, estes podem
ser dispensados pelos sócios de prestar caução e serão remunerados
ou não nos termos em que os sócios deliberarem, podendo tal remu-
neração consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros
da sociedade.

3 — A gerência poderá nomear procuradores da sociedade, deven-
do constar especificamente de todas as procurações os poderes con-
cretos que são outorgados.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral reunirá pelo menos uma vez por ano, sendo
convocada por qualquer gerente por carta registada com 20 dias de
antecedência se a lei não exigir outras formalidades.

ARTIGO 8.º

Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais por
qualquer pessoa por eles indicada, independentemente da sua relação
de parentesco ou outra com o sócio e quer o procurador seja ou não
sócio da sociedade, desde que indiquem à sociedade, por qualquer for-
ma, a identidade do representante com, pelo menos, um dia útil de
antecedência.

ARTIGO 9.º

1 — É proibido à sociedade prestar caução ou, por qualquer outra
forma, garantir dívidas alheias, excepto nos casos em que a sociedade
esteja directamente envolvida, desde que os sócios, previamente, de-
liberem nesse sentido.

2 — A actuação dos gerentes que contrarie o disposto no número
anterior torna-os pessoalmente responsáveis pelas dívidas garantidas
ou assumidas.

ARTIGO 10.º

1 — A cessão onerosa de quotas, seja a estranhos ou a outro sócio,
depende do prévio consentimento da sociedade.

2 — Os sócios têm direito de preferência nas cessões onerosas de
quotas a estranhos, devendo a aquisição ser efectuada no prazo de
15 dias após ser tomada a decisão de exercer a opção.

ARTIGO 11.º

A sociedade fica com o direito de amortizar as quotas que:
a) Sejam penhoradas, arrestadas ou por qualquer forma dadas em

garantia das dívidas de qualquer sócio ou de terceiros;
b) Pertençam a sócio declarado falido ou insolvente, ou contra

quem tenha sido instaurada execução.

ARTIGO 12.º

O preço da quota, no caso previsto na cláusula anterior, será o
correspondente ao seu valor nominal.

ARTIGO 13.º

1 — A dissolução ou liquidação da sociedade obedecerão aos pre-
ceitos legais aplicáveis e ao que for decidido em assembleia geral.

2 — Os gerentes serão nomeados liquidatários da sociedade, se o
contrário não for deliberado pelos sócios.

ARTIGO 14.º

Em caso de morte ou dissolução de qualquer sócio, a sociedade
continuará com os seus sucessores, que nomearão um de entre eles
para os representar nas deliberações e assembleias.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006998170

MACKENZIE REAL ESTATE — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05778/
20030313; identificação de pessoa colectiva n.º 506235289; ins-
crição n.º 02: número e data da apresentação: 01/20050707.

Certifico que foi efectuada a alteração parcial do contrato (arti-
gos 1.º e 2.º) da sociedade em epígrafe os quais ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mackenzie Estates — Constru-
ções, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e venda
de imóveis.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006998064

SIMÃO & DONNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06599/
20050719; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 34/
20050719.

Certifico que Manuel Custódio Simão, casado no regime da comu-
nhão de adquiridos com Maria Sília Nascimento Guerreiro de Sousa
Simão, e Luís Carlos Gonçalves Donnes, solteiro, maior, constituí-
ram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Simão & Donnes, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 286-

-A, na vila e freguesia de Almancil, concelho de Loulé.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas. Promoção imobiliária. Compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim. Projectos de arquitectura. Comércio de equi-
pamentos e materiais de construção e mobiliário.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de trinta mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até cinquenta vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete 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 contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006987305

DIAM 22 — CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06596/
20050719; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20050719.

Certifico que Élia Maria Guerreiro Rosa Mendes, casada com João
Manuel de Sousa Rosa Mendes em comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DIAM 22 — Climatização, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Vale Formoso, freguesia de
São Clemente, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio, instalação e assistência
técnica de equipamentos nomeadamente aquecimento central, ar con-
dicionado, aspiração central, energia solar, electricidade e canaliza-
ção; projectos técnicos de climatização, refrigeração, energias alter-
nativas e eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração con-
forme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006987240

URBICOMPRA — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06593/
20050715; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 34/
20050715.

Certifico que José João Gonçalves Guerreiro, casado no regime da
comunhão de adquiridos com Ana Maria Rodrigues Mendes Guerreiro,
e Nuno Miguel Mendes Guerreiro, solteiro, maior, constituem a soci-
edade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma URBICOMPRA — Compra e Venda
de Imóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Egas Moniz, Edifício
São Brás, loja direita, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de
Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Gestão e administração de imó-
veis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de sete mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio
José João Gonçalves Guerreiro e outra, no valor nominal de dois mil
e quinhentos euros, pertencente ao sócio Nuno Miguel Mendes Guer-
reiro.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até vinte e cinco vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.
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3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2006987291

OLHÃO

BATARDA & BATARDA — TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01378/
930219; identificação de pessoa colectiva n.º 502936878;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 04; número e data da apresen-
tação: 26/20050708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi extraído
daquele averbamento o seguinte texto:

Averbamento n.º 01, apresentação n.º 26/20050718.
Cessação de funções da gerente Ana Maria da Silva Batarda do

Carmo.
Data: 16 de Maio de 2005.
Causa: renúncia.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2009389310

GUARDA
CELORICO DA BEIRA

TRANSPORTES OSÓRIO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 00206; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 01/25082005.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerente por parte de João José Pinto Osó-

rio, por renúncia em 22 de Julho de 2005.

Está conforme.

25 de Agosto de 2005 — A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2007710307

ALFERAL — ANODIZAÇÃO E LACAGEM DE FERRO
E ALUMÍNIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 00299; inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 01/
23082005.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente — Fernando Tavares Pereira;

vogais — Maria Isabel Pascoal Pereira e Ilda Maria Tavares Pereira
Leal.

Assembleia geral: presidente — Estela Alexandra Garcia Rodrigues
Bento; secretário — Agostinho Costa Leal.

Conselho fiscal: presidente — Manuel Vaz, em representação de
Matos Soares & Vaz — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;
vogais — José António Pereira Costa e João Carlos Pereira da Cruz;
suplente — Manuel Alberto Gaspar Soares.

Data da deliberação: 30 de Maio de 2003.

Está conforme.

24 de Agosto de 2005 — A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 2007710285

SEIA

SEGURSEIA — SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00394/
930419; identificação de pessoa colectiva n.º 502965045.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 27 de
Junho de 2005 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2005588962

LEIRIA
CASTANHEIRA DE PÊRA

PRAZILÂNDIA — TURISMO E AMBIENTE, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Castanheira de Pêra. Matrícula
n.º 00001/030908; identificação de pessoa colectiva n.º 506579794;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
01/050808.

Certifico que, em relação à sociedade com a denominação em epí-
grafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 1, à inscrição n.º 4 foi registado a cessação
de funções da administradora Belmira Maria Correia da Conceição Mar-
tins, por renúncia em 30 de Julho de 2005.

Conferi. Está conforme.

23 de Setembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Elisabete
Mafalda Brites Estima de Oliveira Bastos. 2001361726

MARINHA GRANDE

TUMG — TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA
GRANDE, E. M.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 00002/040511; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 3; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscri-
ção n.º 5; números e data das apresentações: 01, 02, 03 e 04/
20050630.

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

Deslocou a sede para a Rua do Matadouro, Marinha Grande.
Cessação de funções do presidente do conselho de administração

Armando Gonçalves Constâncio e do vogal Paulo Renato de Jesus
Pedroso Tojeira,  por renúncia.

Data: 16 de Maio de 2005.
Cessação de funções do vogal do conselho de administração Joa-

quim João Pereira, por renúncia.
Data: 16 de Maio de 2005.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 242 — 20 de Dezembro de 2005 27 046-(29)

Designação de membros do conselho de administração: presiden-
te — Joaquim João Pereira; vogais — João Pereira e Francisco Rol-
dão.

Data da deliberação: 2 de Junho de 2005.

Conferido, está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2011746027

LISBOA
ALENQUER

PITORRO — CONSTRUÇÃO E PINTURA
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01507/
000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504813609; data da
entrega: 23062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2000351220

PATRIMUNDUS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 02297/
040831; identificação de pessoa colectiva n.º 506861341; data da
entrega: 28062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2007558149

TRANSPORTES QUEIMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00808/
921102; identificação de pessoa colectiva n.º 502859920; data da
entrega: 23062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2003527591

ARTES DO BRUXO — DESIGN DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01610/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505000687; data da
entrega: 29062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2005296627

TRANSPORTES FERREIRA & GANCHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00145/
681114; identificação de pessoa colectiva n.º 501139303; data da
entrega: 23062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010653092

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DR.A PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01707/
010330; identificação de pessoa colectiva n.º 505374560; data da
entrega: 23062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2011023386

CORREIA & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00291/
790619; identificação de pessoa colectiva n.º 500878994; data da
entrega: 15062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010652940

INFOFIRST — CONSULTORIA INFORMÁTICA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 02399/
050705; identificação de pessoa colectiva n.º P 507379489; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/050701.

Certifico que em 30 de Junho de 2005 entre Luís Manuel Moreira
Palhinhas e Mónica dos Santos Pedro de Moreira Palhinhas, casados
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que fica a reger-se pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma INFOFIRST — Consultoria Infor-
mática e Contabilidade, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta do Barna-
bé, lote 4, 3.º, direito, freguesia de Triana, concelho de Alenquer.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria informática e pres-
tação de serviços na área da contabilidade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de três mil euros pertencente ao sócio Luís Manuel
Moreira Palhinhas e outra do valor nominal de dois mil euros perten-
cente à sócia Mónica dos Santos Pedro de Moreira Palhinhas.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2010661273

TRANSGASTRINO — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 02397/
050630; identificação de pessoa colectiva n.º P 507399420; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/050630.

Certifico que em 30 de Junho de 2005, entre Nuno Ricardo Vicen-
te da Silva e Simone Isabel Vicente da Silva, solteira, foi constituída
a sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato constante
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TRANSGASTRINO — Transpor-
tes, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 62, freguesia de
Vila Verde dos Francos, concelho de Alenquer.

3 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais das valores
nominais de vinte e cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Nuno Ricardo Vicente da Silva e Simone Isabel Vicente
da Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes ambos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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 — Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing, renting e ALD, e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos prati-
cados pela gerência nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Conferida está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 2010660897

KEIROÇAB — CONSTRUÇÃO CIVIL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01956/
020301; identificação de pessoa colectiva n.º 505810190; data da
entrega: 15062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010652932

KATTAVENTO, PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01463/
990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504357085; data da
entrega: 28062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2006764403

NOVA METALÚRGICA ALENQUERENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00092/
630306; identificação de pessoa colectiva n.º 500203539; data da
entrega: 28062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2009847750

PROBAMUS — COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00841/
930205; identificação de pessoa colectiva n.º 502685042; data da
entrega: 28062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
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prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010689160

PALMIGRÁFICA — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01402/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 501480919; data da
entrega: 28062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2009252667

NEMETAL — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00409/
840202; identificação de pessoa colectiva n.º 501420185; data da
entrega: 29062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2009252640

MENAPEÇAS — COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 02092-
-A/021220; identificação de pessoa colectiva n.º 501490000; data
da entrega: 29062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2006931989

PADARIA MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00570/
890412; identificação de pessoa colectiva n.º 502141956; data da
entrega: 28062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2009252659

CLÍNICA MÉDICA DE CORREÇÃO FACIAL
DR.A CRISTINA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 02277/
040624; identificação de pessoa colectiva n.º 506998592; data da
entrega: 28062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2006666410

NETDIGITO — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 02188/
030919; identificação de pessoa colectiva n.º 506551156; data da
entrega: 28062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2000513751

LAST CAR — REPRESENTAÇÃO, COMÉRCIO
E PUBLICIDADE E VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 02199/
031017; identificação de pessoa colectiva n.º 503897388; data da
entrega: 28062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010652436

PEDRO LAMY — RENT-A-CAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01346/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 504209302; data da
entrega: 28062005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010652428

CARLOS M. F. SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00413/
840208; identificação de pessoa colectiva n.º 501418768; data da
entrega: 21072005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010660889

AMADORA

CARLOS COSTA E MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 284;
identificação de pessoa colectiva n.º 506991679; data do depósito:
28062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2009834356

FARMÁCIA SÃO DAMIÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 557;
identificação de pessoa colectiva n.º 504590987; data do depósito:
28062005.
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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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2011342635

O MARQUÊS — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5879;
identificação de pessoa colectiva n.º 501947183; data do depósito:
28062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2009238630

JOAQUIM LUÍS ROXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4640;
identificação de pessoa colectiva n.º 501395539; data do depósito:
28062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2011342600

J. BÁRBARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7155;
identificação de pessoa colectiva n.º 502515252; data do depósito:
28062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2009834372

VIPAGUI — CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5427;
identificação de pessoa colectiva n.º 501746072; data do depósito:
28062005.

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.

3 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009964581

NOVO RETALHO — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA O COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 820;
identificação de pessoa colectiva n.º 504442376; data do depósito:
28062005.

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.

3 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009864565

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SABINO AUGUSTO
PAULINO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8513;
identificação de pessoa colectiva n.º 503093521; data do depósito:
28062005.

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.

3 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2008625230

NOVA & NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4014;
identificação de pessoa colectiva n.º 501112685; data do depósito:
28062005.

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.

3 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009575954

F. N. — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 768;
identificação de pessoa colectiva n.º 507337468; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 08/050524.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma F. N. — Materiais de Construção,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de César de Oliveira, 22,
cave, esquerda, freguesia de São Brás, concelho da Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de materiais de cons-
trução e congéneres, representações, importação e exportação.

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.

Conferida e conforme.

2 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008211622
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SERVCARDIOL, SERVIÇOS MÉDICOS
DE CARDIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 818;
identificação de pessoa colectiva n.º 507389697; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/050630.

Certifico que entre Ana Isabel Venâncio Oliveira Galrinho e João
Jorge Botelho Vieira Borges foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SERVCARDIOL, Serviços Médi-
cos de Cardiologia, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da Quinta Grande, 75,
rés-do-chão, B, Alfragide, freguesia de Alfragide, concelho de Ama-
dora.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos de
cardiologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no
valor nominal de quatro mil e oitocentos euros titulada pela sócia
Ana Isabel Venâncio Oliveira Galrinho e a outra no de duzentos euros
titulada pelo sócio João Jorge Botelho Vieira Borges.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

1 — Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferido e conforme.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009869508

ERNESTO, NUNO & ERNESTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 189;
identificação de pessoa colectiva n.º 506034895; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 11/050520.

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

Alteração parcial do contrato:
Os artigos 1.º e 4.º ficaram modificados, ficando com a seguinte

redacção:
ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ernesto, Nuno & Ernestina, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Militar, 15, 1.º, esquer-

do, freguesia da Damaia, concelho da Amadora.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

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

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

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

26 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz Moreira.
2008192733

R. C. R. MERCEARIA E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7214;
identificação de pessoa colectiva n.º 502547472; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 4 e 5/050607.

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

Cessação de funções de gerência de Regina Célia Fernandes de Al-
meida Nogueira.

Data: 6 de Junho de 2005.
Causa: renúncia.
Alteração parcial do contrato:
Os artigos 5.º e 6.º foram modificados, ficando com a seguinte re-

dacção:
ARTIGO 5.º

O capital social é de cinco mil euros encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada
um dos sócios Fernando António Ruas e Maria Isabel Gaspar da Silva.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 — É gerente o sócio Fernando António Ruas, já designado.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

15 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009243358

IDEAS2WIN.COM — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 811;
identificação de pessoa colectiva n.º 507386132; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/050627.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IDEAS2WIN.COM — Organiza-
ção de Eventos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Reboleira, Rua de Pedro Del
Negro, 1, 1.º, direito, freguesia da Reboleira, concelho de Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização de eventos sociais,
culturais, desportivos e recreativos; consultoria de gestão e qualidade;
serviços de publicidade, design e comunicação; formação, comércio,
importação, exportação e representação de equipamentos informáti-
cos, automatização e monitorização.
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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, com ou sem remuneração, conforme o sócio
decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida e conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009243366

TÁXIS ZAVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 591;
identificação de pessoa colectiva n.º 505596890; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 5; números e datas das apresentações: 27/050407, 03 e 04/
050622.

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

Cessação de funções de gerência de Anabela Marques da Luz Barata
e António Dinis Barata.

Data: 31 de Março de 2005.
Causa: renúncia.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, n.os 1 e 2, 3.º

e 4.º, n.º 3, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Táxis Zava, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Travessa da Ordem Militar do
Hospital, 2, 5.º, esquerdo, freguesia da Falagueira, concelho da Ama-
dora.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de quatro
mil euros titulada em nome da sócia Sónia Maria Pestana Aragão
Pinto Zava e outra do valor nominal de mil euros titulada em nome
da sócia Maria Cândida Lopes.

ARTIGO 4.º

3 — É gerente a sócia Sónia Maria Pestana Aragão Pinto Zava, já
designada.

Mais certifico que foi nomeada gerente Anabela Marques da Luz
Barata.

Data da Deliberação: 31 de Março de 2005.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2008193110

N. C. COSTA — REBOQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 814;
identificação de pessoa colectiva n.º 507390873; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 25/050628.

Certifico que entre Nélson Carlos Alves Correia Passos Costa e
Ana Maria Rodrigues Miguéis Gomes Costa foi constituída a socieda-
de em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a filma N. C. COSTA — Reboques, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de António Ferro, 7, 1.º,
direito, na Buraca, freguesia da Buraca, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços por meio
de veículos pronto-socorro para além do transporte ou reboque de
veículos avariados ou sinistrados, abrange o transporte ou reboque de
veículos destinados a substituir veículos avariados ou sinistrados e
automóveis classificados como antigos ou de colecção que não pos-
sam circular na via pública, que se destinem a exposições ou manifes-
tações desportivas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de vinte e cinco mil euros encontra-se in-
tegralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas no valor nominal de doze mil e quinhentos euros cada uma e uma
de cada uma dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duzentos e cinquenta mil euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

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

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.
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ARTIGO 8.º

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

1 — O sócio Nelson Carlos Alves Correia Passos Costa fica, desde
já nomeado gerente.

Está conferido e conforme o original.

6 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso
Menezes. 2009240650

MONTEPAV — SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 742;
identificação de pessoa colectiva n.º 505668424; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/050621.

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

Cessação de funções de gerência de Nuno Fernando Duarte da Silva
Pascoal Monteiro

Data: 12 de Maio de 2005.
Causa: renúncia.

Está conferido.

23 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009880013

HUMAGEN — COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 819;
identificação de pessoa colectiva n.º 507375440; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 08/050701.

Certifico que Fernando Manuel Nobre Sequeira dos Santos Couto
constituiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação HUMAGEN — Comércio de
Produtos Farmacêuticos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praça
do Padre Eduardo Ferreira do Amaral, 2-A, lugar da Venteira, fregue-
sia da Venteira, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto importação, exportação, representa-
ção e comércio por grosso de produtos farmacêuticos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus votos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global de € 2500.

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.

Conferido e conforme.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009240677

TABACARIA ARNALDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 810;
identificação de pessoa colectiva n.º 507388461; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/050627.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Tabacaria Arnaldo, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça de Natália Correia, 3-C,
Damaia, freguesia de Damaia, concelho de Amadora.

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 o comércio de artigos de papelaria e
tabacaria, brindes, publicações, bijutaria, produtos de telecomunica-
ções, perfumes, livros, artigos de decoração, artigos e consumíveis
informáticos, encadernações, gelados, guloseimas, serviços fotográfi-
cos, fotocópias e jogos da Santa Casa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o
sócio decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida e conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2009232356

P. ONOFRE — SERVIÇOS E CONSULTORIA
INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 816;
identificação de pessoa colectiva n.º 507373847; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/050629.

Certifico que, por Paulo Onofre Marcelino Luís de Melo, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma P. Onofre — Serviços e Consul-
toria Informática, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. José Pontes,
47, 4.º, letra B, freguesia da Reboleira, concelho de Amadora.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e consul-
toria informática.

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.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o sócio
decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

Está conferido e conforme o original.

7 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso
Menezes. 2009240669

CÍRCULO VERMELHO — COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7237;
identificação de pessoa colectiva n.º 502548762; data do depósito:
28062005.

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.

3 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2003717072

FÓRMULA X — COMÉRCIO DE VEÍCULOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 034;
identificação de pessoa colectiva n.º 506784320; data do depósito:
28062005.

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.

3 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2009834313

GO BY GEORGE — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 265;
identificação de pessoa colectiva n.º 506085392; data do depósito:
29062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2009864840

JOAQUIM ANTÓNIO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7268;
identificação de pessoa colectiva n.º 502576391; data do depósito:
29062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2009888286

ESPELHADORA IDEAL DA AMADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1890;
identificação de pessoa colectiva n.º 500099480; data do depósito:
29062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2005773301

CMDA — CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO
DE ALFRAGIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4500;
identificação de pessoa colectiva n.º 501342656; data do depósito:
29062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2011342163

DOM PEÇAS — COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 685;
identificação de pessoa colectiva n.º 504832115; data do depósito:
29062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2009888189

GUACHE — MODA JOVEM — SOCIEDADE
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4942;
identificação de pessoa colectiva n.º 501610995; data do depósito:
29062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2009248724

ANAGENE — PRODUTOS LABORATORIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 242;
identificação de pessoa colectiva n.º 504022180; data do depósito:
29062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2011216958

GILIBÉRICA — URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 14 314;
identificação de pessoa colectiva n.º 501596003; data do depósito:
29062005.
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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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2005802689

EROTAVORA — SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 546;
identificação de pessoa colectiva n.º 505467585; data do depósito:
29062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2005773360

REM — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8714;
identificação de pessoa colectiva n.º 503068888; data do depósito:
29062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2006504134

CLUBE INTERNACIONAL DO LIVRO — EDIÇÃO
E COMÉRCIO DE LIVROS A CRÉDITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8624;
identificação de pessoa colectiva n.º 503616535; data do depósito:
29062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2009864786

WATCH — SISTEMAS ELECTRÓNICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 903;
identificação de pessoa colectiva n.º 505776430; data do depósito:
29062005.

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 2002 e 2004.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008541827

MÁRIO J. PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5691;
identificação de pessoa colectiva n.º 501847197; data do depósito:
29062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2006745794

SAPATARIA SATÉLITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5662;
identificação de pessoa colectiva n.º 501838856; data do depósito:
29062005.

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.

9 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Alda Gomes
Rodrigues. 2008715167

ARRUDA DOS VINHOS

SERRALHARIA AGOSTINHO DUARTE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00797/050819; inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 02/20050819.

Certifico que Agostinho Carvalho Duarte, casado com Maria José
Varatojo da Conceição Carvalho Duarte, constituiu a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia Agostinho Duarte —
 Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de 10 de Agosto, 8 -C,
na Quinta do Paço, freguesia de Arranhó, concelho de Arruda dos
Vinhos.

§ 1.º A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação
da gerência.

§ 2.º Fica também desde já autorizada a criação de sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, sem neces-
sidade prévia de deliberação do sócio.

2.º

O objecto social consiste em serralharia civil, importação e expor-
tação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde a uma única quota do valor nominal de cin-
co mil euros, pertencente ao único sócio Agostinho Carvalho Duarte.

O único sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social.

4.º

A gerência e representação da sociedade, incumbe ao sócio Agos-
tinho Carvalho Duarte, que fica desde já nomeado gerente, ou a ou-
tros gerentes a nomear pelo sócio único, com ou sem remuneração,
conforme for decidido por ele.

A sociedade obriga-se, em juízo e fora dele, activa e passivamente,
com a assinatura de um gerente.

25 de Agosto de 2005. — A Conservadora, em substituição legal,
Isabel Maria Brochado Morais. 2006766007

OBRIRRUDA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00513/010306; identificação de pessoa colectiva n.º 505338220;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/20050819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, ficando os artigos 1.º, 2.º e 3.º com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma OBRIRRUDA — Imo-
biliária, L.da, e passa a ter a sua sede no Casal do Vale Quente, fregue-
sia e concelho de Arruda dos Vinhos.

2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda e arrendamento
e imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, obras públicas e
construção civil.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de cinco quotas iguais, do valor
nominal de mil euros, cada uma, pertencentes aos sócios, da seguinte
forma: três quotas do valor nominal de mil euros, cada uma, todas
pertencentes ao sócio Adelino Lopes Mangas; uma quota do valor
nominal de mil euros, pertencente ao sócio Fernando dos Santos
Mangas; uma quota do valor nominal de mil euros, pertencente à sócia
Alice Largueiras Ribeiro.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Conservadora, em substituição legal,
Isabel Maria Brochado Morais. 2006765957

TRANSPORTES VITUNATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 00586/011010; identificação de pessoa colectiva n.º 505446529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Averbamento n.º 01 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 1/20050823.
Cessação de funções de gerente do não sócio João Francisco Gon-

çalves Carvalho, por renúncia em 11 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Conservadora, em substituição legal,
Isabel Maria Brochado Morais. 2006765965

GENESIS — REMODELAÇÃO E DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 792/050628; identificação de pessoa colectiva n.º 503193305;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 01/20050819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, ficando os artigos 1.º, n.º1, e 2.º com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade continua a adoptar a firma GENESIS — Remode-
lação e Decoração de Interiores, L.da, e passa a ter a sua sede no Parque
Industrial das Corredouras, lote 10, freguesia e concelho de Arruda
dos Vinhos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: remodelação e decoração de interio-
res, fabricação e comercialização de mobiliário por medida, comerci-
alização de produtos afins e complementares ao mobiliário por medi-
da, prestação de serviços nesta área e comercialização de objectos
decorativos.

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

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Conservadora, em substituição legal,
Isabel Maria Brochado Morais. 2006765930

CASCAIS

ESCARPÃO INDUSTRIAL — PLANEAMENTO E GESTÃO
DE ÁREAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 548
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505190982; núme-
ro e data do requerimento: 9523/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005814440

MÁRIO LEÃO PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08449
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503783552; núme-
ro e data do requerimento: 9532/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005750905

EUROBAG — COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 804
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504206010; número
e data do requerimento: 9485/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005819573

MODINTER — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06482
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502340711; número
e data do requerimento: 9487/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005819565

BRÓGLIO & COSTA, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 817
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501257683; número
e data do requerimento: 9488/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005819590

PARAPOSTAL — EQUIPAMENTOS PARA
MECANIZAÇÃO POSTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08804
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503207578; número
e data do requerimento: 9491/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005819719
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INTRADA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09881
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503252557; número
e data do requerimento: 9494/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005819727

SERVIPOSTAL — SERVIÇOS DE ENVELOPAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 242
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503715859; número
e data do requerimento: 9495/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005819689

PATRÍCIO MIMOSO & CRUZ — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05300
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501748199; número
e data do requerimento: 9543/111203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005818160

LISFERNE — ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 282
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503728691; número
e data do requerimento: 9551/111203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005803685

SITURBI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 753
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505114160; número
e data do requerimento: 9552/111203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005815683

CABELEIREIROS LINHA UM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04807
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501462767; número
e data do requerimento: 9561/111203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2002554315

RICARDINA ASSUNÇÃO GONÇALVES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05964
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502075635; núme-
ros e data dos requerimentos: 9563 e 9564/111203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2001 e 2002.

Está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2006199293

NERO & ROSENDO — CONSULTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 305
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503143324; número
e data do requerimento: 9550/111203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2001.

Está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005815357

CHOCOLÂNDIA — IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE CHOCOLATES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 816
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501579125; número
e data do requerimento: 9486/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005819522

MULTIPLICANDUM — CONSULTORIA, CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03854
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501919104; núme-
ro e data do requerimento: 9493/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005756784
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ARQUIPARQUE — GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9735
(Oeiras); números e data das apresentações: PC-1605 e 1606/
150604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício dos
anos de 2001 e 2002

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004776455

CASA DO PAÇO — ESTOFOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1646
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1598/150604.

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2002356750

LISGRÁFICA — IMPRESSÃO E ARTES
GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02184
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500166587; número
e data da apresentação: 1594/14062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004276525

SERVIÇOBRA — CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 789
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503887749; número
e data da apresentação: 1589/14062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004871938

FIRMINO PUGA — PONTES E ESTRUTURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 695
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500116717; número
e data da apresentação: 1592/14062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006649884

FERNANDO GONÇALVES & ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4506
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1246/270504.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004852313

SOCIEDADE CONST. CIVIS JOSÉ DOMINGOS
ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9841
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1244/270504.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004852305

COMPUQUALI — SERVIÇOS E CONSULTADORIA
INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 423
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502726890; número
e data da apresentação:1314/31052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006686860

BAPTISTA FERNANDES — CIRURGIA PLÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 891
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504238957; número
e data da apresentação: 1304/31052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004796952

SOCIEDADE MÉDICA CABRAL SACADURA FARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8296
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503037770; número
e data da apresentação: 1305/31052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004458577

VFF — COMÉRCIO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4598
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502250097; número
e data da apresentação: 1310/31052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005896888
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FINANVES — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1079
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502250097; número
e data da apresentação: 1311/31052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005897230

VEDIFLEX — COMÉRCIO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5343
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500979405; número
e data da apresentação: 1312/31052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005897280

NATIONAL STARCH & CHEMICAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 288
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501526340; número
e data da apresentação: 1313/31052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005896870

MANUTAN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 118
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504779079; número
e data da apresentação: 1323/31052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2001 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004796634

MANUTAN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 118
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504779079; número
e data da apresentação: 1322/31052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004796600

MANUTAN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 118
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504779079; número
e data da apresentação: 1324/31052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004796626

PARQUES DO TAMARIZ — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 181
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505457067; núme-
ro e data da apresentação: 1306/31052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004797070

MANUTAN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 118
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504779079; número
e data da apresentação: 1325/31052004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004796618

ALDA & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4519
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501385282; número
e data da apresentação: 1446/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006686879

IMO 2000 — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 758
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503813095; número
e data da apresentação: 1447/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006686887

CSE — COMPUTADORES SISTEMAS
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 453
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501745467; número
e data da apresentação: 1436/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2003156550
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AS 24 PORTUGAL PRODUTOS PETROLÍFEROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 614
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502346710; número
e data da apresentação: 1435/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005447323

INTERGRAPH (PORTUGAL) — SISTEMAS
DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7591
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502479468; número
e data da apresentação: 1434/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005447307

STIHAB — PROJECTOS E OBRAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 998
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505985977; número
e data da apresentação: 1433/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006491733

VILA MARIANOS SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 163
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506121690; número
e data da apresentação: 1430/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004770635

PLANOGRAÇA — SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 800
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504694090; núme-
ro e data da apresentação: 1429/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004770627

MIRASOL — CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03609
(Cascais); número e data da apresentação: 10 021/20031223.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005756598

S. PEREIRA & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 483
(Cascais); número e data da apresentação: 10 012/20031223.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003136045

IDT — INDÚSTRIAS METÁLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 217
(Cascais); número e data da apresentação: 10 006/20031223.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003145168

PUBLIUP — COMERCIALIZAÇÃO DE ESPAÇOS
PUBLICITÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 528
(Cascais); número e data da apresentação: 10 005/20031223.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003145290

PRETUBO — CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 080
(Cascais); número e data da apresentação: 10 004/20031223.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003145281

NORES — EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 216
(Cascais); número e data da apresentação: 10 002/20031223.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005039667

INVESPAREDE — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9944
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504029681; núme-
ro e data da apresentação: 1661/16062004.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2003196226

PASTELARIA RIBEIRO PACHECO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 883
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500212597; núme-
ro e data da apresentação: 1671/16062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004730048

REISLUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4751
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502286342; núme-
ro e data da apresentação: 1659/16062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2003196234

ESPAÇOETRA PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 019
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505491508; número
e data da apresentação: 1811/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005798916

TÁXIS CARDIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03069
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500559570; núme-
ro e data da apresentação: 1290/28052004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006452614

TRAFIURBE — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
PARA SINALIZAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 981
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1217/260504.

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004871610

AUTO HORIZONTE COMÉRCIO E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2137
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1221/260504.

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2002087180

E. D. Q. — CONSULTORIA E PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9468
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1205/250504.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003156500

TÁXIS MORGIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9851
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1207/250504.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005465046

CANALISERVIÇOS — TRABALHOS DE CANALIZAÇÃO,
MANUTENÇÃO E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9468
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1206/250504.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003156542

RODRIGO XEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 321
(Oeiras); número e data da apresentação: 1201/20040525.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003172432

VERCONT, CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9223
(Oeiras); número e data da apresentação: 1200/20040525.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003156488

P. C. A. G. — EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 034
(Oeiras); número e data da apresentação: 1197/20040525.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004845791

VERTRAFEGO — IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6670
(Cascais); número e data da apresentação: 1190/20040525.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004682302

FEITORIA DO TRABALHO — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 118
(Oeiras); número e data da apresentação: 1194/20040525.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004845848

POLC — DEVELOPMENT, CONSULTORIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 553
(Cascais); número e data da apresentação: 1195/20040525.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004845805

A. M. CARVALHO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 072
(Cascais); número e data da apresentação: 1208/20040525.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004870915

CASA DO VISCONDE — ADMINISTRAÇÃO DE BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6662
(Cascais); número e data da apresentação: 1212/20040525.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004871016

SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MONTE
DA VÁRZEA DO MOINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 475
(Cascais); número e data da apresentação: 1213/20040525.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004871008

SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS DUAS
CASAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 111
(Cascais); número e data da apresentação: 1214/20040525.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004870982

SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PINHAL
DA GANDARINHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 546
(Cascais); número e data da apresentação: 1215/20040525.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004870990

GE CAPITAL HOLDING PORTUGAL, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 474
(Oeiras); números e data das apresentações: 1176 (simples) e 429
(consolidadas)/20040524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas simples e consolidadas da sociedade em epígrafe do
ano de 2003.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004863552

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
ANTUNES & CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09738
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500454442; núme-
ro e data da apresentação: 1287/28052004.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2008596354

FASTIGIO — SOCIEDADE COMERCIAL DE CARNES
VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02828
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500349525; núme-
ro e data da apresentação: 1271/28052004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004885300

SOCIEDADE COMERCIAL DE SUPERMERCADOS
MURTASOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00918
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500264937; núme-
ro e data da apresentação: 1270/28052004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004870540

FUTURTOLDOS — FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE TOLDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 616
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504141929; núme-
ro e data da apresentação: 1269/28052004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003244727

GIL GRAÇA, ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 01703
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500823855; núme-
ro e data da apresentação: 1267/28052004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004788968

FRINDUS — FRIO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 01606
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500770166; núme-
ro e data da apresentação: 1266/28052004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005756709

SAMARINO — ALUGUER E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8842
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501731865; número
e data da apresentação: 1403/03062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005864870

RUSTIQUINHAS — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 054
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504386417; número
e data da apresentação: 1404/03062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005864862

BAR ALVARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5509
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501844864; número
e data da apresentação: 1406/03062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005864757

AMGEM BIOFARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 478
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502942959; número
e data da apresentação: 1407/03062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004878010

STRACCI — COMÉRCIO DE ARTIGOS DE MODA,
DECORAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 609
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506199401; núme-
ro e data da apresentação: 1431/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006491725

BRISA — ENGENHARIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 429
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506081079; núme-
ro e data da apresentação: 1450/04062004.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2003222715

BRISA — CONSERVAÇÃO
DE INFRA ESTRUTURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 428
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505995140; núme-
ro e data da apresentação: 1449/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2003222707

BRISA ELECTRÓNICA RODOVIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 303
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505917610; núme-
ro e data da apresentação: 1448/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2003222693

SOCARNETO — COMÉRCIO DE CARNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2677
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505917610; núme-
ro e data da apresentação: 1448/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005854468

INSTITUTO MÉDICO E VETERINÁRIO DA PAREDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2007
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500970270; núme-
ro e data da apresentação: 1432/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2006491741

JARDOIRO — SERVIÇOS EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 697
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504227670; núme-
ro e data da apresentação: 1425/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004770600

MAISADOUR SEMENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 480
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502754230; núme-
ro e data da apresentação: 1424/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004770597

BPMI — DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS BANCÁRIOS
FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 476
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505566370; número
e data da apresentação: 1411/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005540226

3 EM 1 — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 138
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506589641; número
e data da apresentação: 1414/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2002560862

CLÍNICA MÉDICA MIGUEL PESSANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 242
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506693511; número
e data da apresentação: 1419/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2005540145

R. M. P. BARATA — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 879
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505294788; número
e data da apresentação: 1426/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004615567

POLICIVIL, URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5268
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501770461; número
e data da apresentação: 1427/04062004.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004770651

ACSP ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 603
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504028421; número
e data da apresentação: 1428/04062004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Coelho
Borralho Reis. 2004770643

MARGINAL — DECORAÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07575
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503201588; núme-
ro e data da apresentação: 9542/111203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Esta certidão está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003579028

REBELCO REPRESENTAÇÕES BELCHIOR E COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08142
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501809651; núme-
ro e data da apresentação: 9539/111203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Esta certidão está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005064009

MUNDITRAÇO — ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 660
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504486934; núme-
ro e data da apresentação: 9537/111203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Esta certidão está conforme.

30 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2004283084

C. SANTOS — VEÍCULOS E PEÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 573
(Oeiras); número e data da apresentação: 9569/031211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas consolidadas ao exercício
do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Março de 2005. — O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2006745310

MURALHA CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07944
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503341118; núme-
ro e data da apresentação: 9490/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Esta certidão está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2003129405

GESTAPLANO — GESTÃO E PLANEAMENTO
DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 534
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502284447; núme-
ro e data da apresentação: 9496/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005819697

CARLOS LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08697
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503588938; núme-
ro e data da apresentação: 9497/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005819700

SOCITEL — SOCIEDADE DE TURISMO
E HOTELARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07426
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500269971; núme-
ro e data da apresentação: 9501/101203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de
2002.

Está conforme.

29 de Março de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2005030260

TEAMURB — MANUTENÇÃO URBANA
E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 161
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504619284; número
e data da apresentação: 1528/11062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004754117
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MEDENFER — SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 688
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502714433; número
e data da apresentação: 1526/11062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004784970

ISS SERVISYSTEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 538
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501616276; número
e data da apresentação: 1523/11062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006334581

RUI MENDES FERREIRA — DESPACHANTE
OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 881
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501534075; número
e data da apresentação: 1520/09062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004757973

SOPARSER, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 683
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502471522; número
e data da apresentação: 1519/09062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004757965

NALCO PORTUGUESA (QUÍMICA INDUSTRIAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09804
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502328045; número
e data da apresentação: 1518/09062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006739310

A. D. M. — ARMAÇÃO DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 327
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505305992; número
e data da apresentação: 1517/09062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2000790364

TEIXEIRA & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00853
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500423040; núme-
ro e data da apresentação: 1505/09062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004757426

QTEL — QUALIDADE TOTAL E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09240
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503288683; núme-
ro e data da apresentação: 1508/09062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004757558

J. A. VIANA JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 748
(Oeiras), identificação de pessoa colectiva n.º 503977314; número
e data da apresentação: 1502/09062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004757396

ARQUISEGUROS — MEDIADORES E CONSULTORES
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07032
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502572086; número
e data da apresentação: 1504/09062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004757442

OPTICROMA — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 043
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504986414; número
e data da apresentação: 1501/09062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004757370
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CASTROL PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 721
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500059489; número
e data da apresentação: 1494/08062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004757086

CASTROL PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 721
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500059489; número
e data da apresentação: 1493/08062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004757094

VEEDOL LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 835
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502616768; número
e data da apresentação: 1492/08062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004757116

VEEDOL LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 835
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502616768; número
e data da apresentação: 1491/08062004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2004757124

ESTORES PIRES E MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 480-A
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502977310; número
e data da apresentação: 1357/020604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígra-
fe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005309346

TISE — TÉCNICAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
E SERVIÇOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 420
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504834630; número
e data da apresentação: 1360/020604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005842605

FRACÇÃO ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5331
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501761560; número
e data da apresentação: 1361/020604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003135790

POMAR DE OEIRAS COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 184
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505315220; número
e data da apresentação: 1363/020604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004850027

ALBERTO SANTOS & AMORIM VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 101
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506269680; número
e data da apresentação: 1364/020604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003135464

TEMPO CERTO MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 623
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506358755; número
e data da apresentação: 1365/020604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005842540

MADALENO & MATIAS, SERVIÇOS
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 286
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506203042; número
e data da apresentação: 1366/020604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003135472
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ANTÓNIO MANUEL BENTO LOPES, PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 034
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505316064; número
e data da apresentação: 1369/020604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígra-
fe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003135871

CRISCARMO, SALÃO DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 227
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504812378; número
e data da apresentação: 1370/020604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígra-
fe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003135782

MENOS RISCO — GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09361
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503398616; número
e data da apresentação: 9088/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005888540

NUNES & ORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04480
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501331603; número
e data da apresentação: 9090/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005888532

IRMÃOS SALDIDA — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 320
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504043889; número
e data da apresentação: 9091/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005888222

CELESTE & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03973
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500971676; número
e data da apresentação: 9092/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005888214

GUERREIRO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07327
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502689927; número
e data da apresentação: 9093/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005888567

J. B. ROXO — PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06393
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502279427; número
e data da apresentação: 9095/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005888591

COMECÁ — CAFÉ & SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05460
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501812652; número
e data da apresentação: 9096/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005888605

M. MACHADO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05460
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500568316; número
e data da apresentação: 9097/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005888613

REFRIDEC — REFRIGERAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07290
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502670665; número
e data da apresentação: 9098/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005774880
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TALHER — EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09802
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503552364; número
e data da apresentação: 9104/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005808342

ERMIB — SOCIEDADE RENTABILIZAÇÃO
MANUTENÇÃO E BOBINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 457
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504089110; número
e data da apresentação: 9109/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2001146590

AUTO GUIDA — ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06692
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502432969; número
e data da apresentação: 9112/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005775622

NOVALRUSSO — GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 820
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504625144; número
e data da apresentação: 9117/211103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2001146604

NBC — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5243
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502506113; núme-
ro e data da apresentação: 9133/241103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005810045

MOURA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 02692
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501427899; núme-
ro e data da apresentação: 9156/24112003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003136053

HPM — SERVIÇOS DE LAVANDARIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 714
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505120801; núme-
ro e data da apresentação: 9157/24112003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003136037

HPM — SERVIÇOS DE LAVANDARIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 714
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505120801; núme-
ro e data da apresentação: 9158/24112003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003136010

FRANCISCO RAPOSO & RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08604
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503556556; núme-
ro e data da apresentação: 9147/24112003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006649728

CUNHA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 524
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504926071; núme-
ro e data da apresentação: 9148/24112003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006649736

A. D. C. AUTOMATED DUCT CLEANERS — SERVIÇOS
DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 276
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504308653; núme-
ro e data da apresentação: 9142/24112003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005855839
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PINÁCULO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07856
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500217289; núme-
ro e data da apresentação: 9145/24112003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005886556

DIAS ALMEIDA & AREDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 01377
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500598894; núme-
ro e data da apresentação: 9152/24112003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005887153

JOSÉ & GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03482
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501743820; núme-
ro e data da apresentação: 9153/24112003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005887145

NOTEMB — IMÓVEIS E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 04621
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500677484; número
e data da apresentação: 9144/241103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2005808555

AGRAFE AZUL — COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS
E REVISTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 949
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505891727; número
e data da apresentação: 9150/241103.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2006695657

DECORAÇÕES ARCOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6495
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 157/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005830780

OPE — OPTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 487
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 158/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002565180

SANOOR — LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5524
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 164/2003129.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2006649310

VINECAS — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 841
(Oeiras); números e data das apresentações: 10 177 e 10 178/
20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes às pres-
tações de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003218700

JORGE RODA — TECIDOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5499
(Cascais); número e data da apresentação: 10 150/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2006649329

ELECTROLIGEIRO — INSTALAÇÕES E REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS E ELECTRÓNICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 967
(Cascais); número e data da apresentação: 10 115/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005822850
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DERMARANA — CLÍNICA DE DERMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 599
(Cascais); número e data da apresentação: 10 124/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002554307

MALIFA — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7378
(Cascais); número e data da apresentação: 10 125/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002554331

PREDAKERI II — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 573
(Cascais); número e data da apresentação: 10 126/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005840629

AEROCONDOR — SOCIEDADE GESTORA
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3344
(Cascais); número e data da apresentação: 10 140/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005822957

ATA AEROCONDOR — TRANSPORTES AÉREOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2849
(Cascais); número e data da apresentação: 10 141/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005822973

EAA — ESCOLA DE AVIAÇÃO AEROCONDOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2011
(Cascais); número e data da apresentação: 10 142/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005822981

JOAQUIM GOMES FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7795
(Cascais); número e data da apresentação: 10 144/20031229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005831344

J. S. MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9433
(Oeiras); números e data da apresentação: 10 185 e 10 186/
20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes às pres-
tações de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2006649345

UNIÓN FENOSA SOLUZIONA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 172
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 191/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2002.

Está conforme o original.4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante,
Salomé Paula Magalhães Martins. 2005823449

WIZARD’S — COMUNICAÇÃO E IMAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 681
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 202/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2002571449

TRÊS RUMUS — SERVIÇO PERSONALIZADO
DE ENTREGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9818
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 206/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005823538

ALBERGAS — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 635
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 221/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula Maga-
lhães Martins. 2005846511
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HERI — PERITAGENS E AVALIAÇÕES DE DANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6311
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 230/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005753556

EQUIDIDACTICA — SOLUÇÕES TÉCNICAS
E DIDÁCTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 553
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 241/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2003123482

VICTOR JOSÉ — AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 448
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 262/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005847399

LUSO-PRO — COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7607
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 268/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004298561

AROVE — TÁXIS ALENTEJANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3252
(Oeiras); número e data da apresentação: 10 269/20031230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2004298499

OBRAS TÉCNICAS E TECNOLÓGICAS
DE J. M. B. N., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 557
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504529684; núme-
ro e data da apresentação: 844/210404.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2002517827

ROMANO CÂMARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6254
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501087362; número
e data da apresentação: 846/210404.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004211547

IMPORDIESEL — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
E COMPONENTES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 804
(Cascais); número e data da apresentação: PC-856/230404.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004830166

FERNANDO FEIO — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 735
(Cascais); número e data da apresentação: PC-855/230404.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004831103

UNIARME — UNIÃO DE ARMAZENISTAS
DE MERCEARIAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6271
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-857/230404.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005852724

NEDCOP — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 213
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-858/230404.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005883352

GUERRA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 751
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-859/230404.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005883379

RATIOPHARM — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 431
(Oeiras); números e data da apresentação: PC-860 e PC-861/
230404.

Certifico que foram depositados os documentos de prestações de
contas relativos ao exercício dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006744305

VIVA A BRINCADEIRA — DIVERSÕES
ENTRETENIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 728-A
(Oeiras); números e data das apresentações: PC-862 e PC-864/
260404.

Certifico que foram depositados os documentos de prestações de
contas relativos ao exercício dos anos de 1998, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004831316

PRESSÃO II, ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8802
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-872/260404.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004888466

PEREIRA GODINHO — GESTÃO HOTELEIRA
DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7214
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-870/260404.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004775726

ALCHIMIA DA ARTE — CONSERVAÇÃO
& RESTAURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 629
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-869/260404.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2000995268

TURIGUI — INVESTIMENTOS DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7215
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501469281; número
e data da apresentação: 868/260404.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004775734

BREMPEL — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 057
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1243/270504.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004870400

CLÍNICA DENTÁRIA LUSO ALEMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8735
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1245/270504.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004852364

CHAVES & CASANOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1952
(Oeiras); número e data da apresentação: PC-1258/270504.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2003235400

CAISIDIS — SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 771
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1265/270504.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006744372

CAISIMO — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 772
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1264/270504.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006744364
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PRODUTRÓNICA, MATERIAIS PARA A INDÚSTRIA
ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 231
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1263/270504.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2006744356

FÁBRICA DE PLÁSTICOS — TÉCNICA E PRECISÃO,
TEP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1287
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1255/270504.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004871806

DOURADO & FERREIRA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4293
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1254/270504.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004806370

RAMINHOS & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 191
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1250/270504.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004852348

VONDINI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7067
(Cascais); número e data da apresentação: PC-1249/270504.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2004852356

LIMÕES SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5411
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501788611; número
e data da apresentação: 1810/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2008619265

JAMP — EDIÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 757
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503864455; número
e data da apresentação: 1805/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005047376

TABACOS OEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8087
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502977426; número
e data da apresentação: 1799/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004862904

LINHARES TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 459
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503769940; número
e data da apresentação: 1798/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005047392

AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8900
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 525301030; número
e data da apresentação: 1796/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004862920

EURO IMAGEM EDIÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 929
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505809540; número
e data da apresentação: 1795/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005047643

EURO IMAGEM EDIÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 929
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505809540; número
e data da apresentação: 1794/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005047406
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GUILHERME PINTO & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 723
(Oeiras); número e data da apresentação: 1790/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005047384

MUNICIPIA EMPRESA DE FOTOGRAFIA E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 864
(Oeiras); número e data da apresentação: 1785/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006733451

VALENTIM DE CARVALHO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 088
(Oeiras); número e data da apresentação: 1779/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004731273

KOSANGAS (PORTUGAL) APARELHOS
PARA GÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 395
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503799602; número
e data da apresentação: 1778/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004731354

ECONOGESTCONTA CONSULTORIA FINANCEIRA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 418
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506181898; número
e data da apresentação: 1773/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004731176

ELPOZO PORTUGAL COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1767
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503025801; número
e data da apresentação: 1767/170604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2002544140

LISBOA — 1.A SECÇÃO

CETELEM, SFAC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2738; identificação de pessoa colectiva n.º 503016160; data da
inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010582047

AC BELO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 637; identificação de pessoa colectiva n.º 506348415; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2007592800

ALDEIA DO FAROL — GESTÃO MOBILIÁRIA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8570; identificação de pessoa colectiva n.º 503958875; data da
inscrição: 070505.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2002.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010513495

ESMERALDO F. DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 368; identificação de pessoa colectiva n.º 500099391; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010513541

AUTO FIALHO DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 918; identificação de pessoa colectiva n.º 500034893; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010513533
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ESPAÇO ABERTO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 66 297; identificação de pessoa colectiva n.º 501875590; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2005738506

ANCA — COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 396; identificação de pessoa colectiva n.º 500935041; data da
inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009907990

ERNESTO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 450; identificação de pessoa colectiva n.º 500099057; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009907981

DEDAL DE OURO — PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 340; identificação de pessoa colectiva n.º 500723087; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009907531

AUTOSTAND, DÂMASO — COMÉRCIO
DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8570; identificação de pessoa colectiva n.º 501065148; data da
inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009907620

DELVENT — FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE VENTILADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 309; identificação de pessoa colectiva n.º 503646997; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010513517

DELTA NEU PORTUGAL AERODINÂMICA
E TERMODINÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 303; identificação de pessoa colectiva n.º 503082783; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010513525

BEBE LUX — INFANTÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 222; identificação de pessoa colectiva n.º 506824691; data
da inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2003735232

A. A. F. L. — SOCIEDADE DE DESPACHOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3990; identificação de pessoa colectiva n.º 503024252; data da
inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010525205

ANTÓNIO JOSÉ BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 897/611031; identificação de pessoa colectiva n.º 500502625;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 03/040511.

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

Cessação das funções da gerente Maria Fernanda dos Santos Lopes,
por renúncia em 10 de Março de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2002528896

ANDORINHAS LISBOA — TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8928-A/000310; identificação de pessoa colectiva
n.º 504796801; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 31/
050428.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: Nelitrans Transitários, S. A.
Estrada de Chelas, 162, Lisboa.
Sociedades incorporadas: a própria socedade.
Contempor, Parqueamento de Contentores, L.da, Estrada de Che-

las, 162, Lisboa.
REPLA — Reparações, Parqueamentos e Lavagens Auto, L.da, Es-

trada de Chelas, 162, Lisboa.
Reparadora Ideal de Chelas, L.da, Rua de Gualdim Pais, 72, Lisboa.
Alteração projectada na sociedade incorporante: Objecto.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010499964

ESTEVES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 533/610818; identificação de pessoa colectiva n.º 500439630;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24; número e data da apresenta-
ção: 09/040624.

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

Cessação das funções do gerente Wu Li, por destituição em 31 de
Maio de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008475050

AGUILAR & BELARMINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 791/611013; identificação de pessoa colectiva
n.º 500911452; inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 18/
040329.

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

Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao arti-
go 3.º

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5237,36
euros, representado por quatro quotas iguais de 1309,34 euros, cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2000795005

A BOMBARDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 857/611025; identificação de pessoa colectiva
n.º 501081054; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 12/
021219.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 2.º

Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-
porção das suas quotas.

ARTIGO 2.º

O capital é de cinco mil euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo, constantes da escrituração
e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros, pertencendo uma a cada sócio.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010513584

ADEGA FLOR DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 734/611002; identificação de pessoa colectiva
n.º 500510555; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/
040406.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios, em partes iguais.

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro é de cinco mil euros corres-
pondente à soma das quotas dos sócios do seguinte modo: sócio An-
tónio Francisco Freitas da Silva — uma quota de dois mil e quinhen-
tos euros, e sócia Fábia da Conceição Aires da Silva — uma quota de
dois mil e quinhentos euros.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2006372181

AUGUSTO CORREIA DE PINHO & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 289/610630; identificação de pessoa colectiva n.º 500564191;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 22; números e
data das apresentações: 11 e 13/20040213.

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

Cessação das funções do gerente Manuel das Neves Barata, por
renúncia em 10 de Outubro de 2002.

Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e correspondente a uma só quota, do valor nominal de cinco
mil euros, pertencente ao único sócio, Faustino José Baptista.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao único sócio, Faustino José
Baptista, que desde já fica nomeado gerente, obrigando-se a sociedade
com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541901

ALVES & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 337/610707; identificação de pessoa colectiva n.º 500541965;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/030318.

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

Designação de gerente em 11 de Outubro de 2002, Jorge Manuel
Alves Pires. É residente na Rua de São Jacob, 212, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541960

AFONSO & ROLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 346/610711; identificação de pessoa colectiva n.º 500845824;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 39/041007.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções da gerente Sandra Fernandes José Afonso, por
ter renunciado com efeitos a partir de 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008453774

BARATA & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 737/611003; identificação de pessoa colectiva
n.º 500456526; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 12/
040601.

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

Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º
Reforço: € 95 000, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,

com as quantias respectivamente de 85 200 euros e 9800 euros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cem mil
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nomi-
nal de noventa mil euros pertencente ao sócio Pedro Miguel Casta-
nheira Fernandes Barata e uma do valor nominal de dez mil euros
pertencente ao sócio Cesaltino Gonçalves Fernandes Barata.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010513568

ANTÓNIO SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 582/810203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500528462; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/
20030505.

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

Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: € 99,50, realizado em dinheiro pela sócia Maria do Ro-
sário Horta Sancho.

ARTIGO 3.º

O capital social é de sete mil quinhentos e oitenta e um euros e
quarenta e sete cêntimos, totalmente realizado, correspondendo à soma
de duas quotas, sendo uma de sete mil quatrocentos e oitenta e um
euros e quarenta e sete cêntimos da sócia Doutora Maria Alcina Si-
mões Ferreira, e, uma de cem euros da sócia Doutora Maria do Rosá-
rio Horta Sancho.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541995

D. J. LIMA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 614/610906; identificação de pessoa colectiva
n.º 500510695; inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 03/
040929.

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

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008464059

ALBINO MADUREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 544/610821; identificação de pessoa colectiva n.º 500509905;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28 e inscrição n.º 39; números e
data das apresentações: 7, 8 e 9/20020913.

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

Cessação das funções dos gerentes António Fernandes Martins e
Joaquim Augusto Martins, por renúncia em 29 de Agosto de 2002.

Reforço de capital, alteração do contrato, quanto aos artigos 4.º e
7.º e designação de gerentes.

Reforço: 25 060,09 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios, com as quantias respectivamente de: 6894,53 euros, 8141,52
euros 10 024,04 euros.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
de cinquenta mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas:
duas quotas iguais, do valor nominal de quinze mil euros, cada, per-
tencendo uma ao sócio Avelino Bastos de Sousa e outra ao sócio Vasco
Acácio Vilares; e uma quota do valor nominal de vinte mil euros,
pertencente ao sócio José Monteirinho de Almeida.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade que podem não ser remunerada se
tal vier a ser deliberado em assembleia geral pertence a todos os
sócios.

2 — Para validamente vincular a sociedade em todos os seus actos
e contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541987

ALMEIDA & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 153/610615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500528098; inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 14/
040331.

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

Redenominação e alteração parcial do contrato.
Artigo modificado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de vinte e quatro mil novecen-
tos e trinta e nove euros e noventa cêntimos e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma pertencente ao sócio Manuel da Costa La-
vareda de doze mil quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e
cinco cêntimos e outra pertencente ao sócio Pedro Salvador Lavare-
da de doze mil quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e cin-
co cêntimos.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010541855

DESIGN — CONSULTORES DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8501; identificação de pessoa colectiva n.º 504571834; data da
inscrição: 280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2008436039
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BREUGMA — SOCIEDADE DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 535/791129; identificação de pessoa colectiva n.º 500908451;
inscrição n.º 9 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01; números e data
das apresentações: 20 e 21/20020115.

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

Alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, 5.º, 7.º, 8.º e 9.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma BREUGMA — Sociedade
de Gestão, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Xabregas, 20,
1.º, escritório 2; freguesia do Beato.

ARTIGO 5.º

O capital social à de dez milhões de escudos, integralmente realiza-
do em dinheiro e nos diversos bens e valores da sociedade, conforme
a escrituração, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
sete milhões e quatrocentos mil escudos pertencente à sócia LOGES-
TE — Gestão Imobiliária, S. A., outra de um milhão e trezentos mil
escudos pertencente à sócia CARLINA — Compra e Venda de
Propriedades, L.da, outra de um milhão e trezentos mil escudos per-
tencente ao sócio Francisco Vicente Madeira Júnior.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade e, a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa passivamente, serão exercidas por
três gerentes, eleitos um por cada um dos sócios, em assembleia geral,
dispensados de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 — A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
e contratos pelas assinaturas, em conjunto, de dois gerentes, devendo
sempre uma das assinaturas ser a do Doutor Luís Carlos de Albergaria
Mendes Leal e a segunda, ou a do Engenheiro João Manuel Rodrigues
de Brito Guterres ou de Francisco Vicente Madeira Júnior, ou ainda
pelas assinaturas em conjunto, de pelo menos um gerente e de um
procurador de qualquer dos outros gerentes, respeitando-se, porém,
sempre. a obrigatoriedade da intervenção do Doutor Luís Carlos de
Albergaria Mendes Leal ou de um procurador deste.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva forma diferente,
serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios com a
antecedência mínima de 16 dias.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a parte destinada ao fundo de
reserva legal e qualquer outra percentagem para outros fundos que a
sociedade venha a criar, serão partilhados de forma a competirem a
cada um dos sócios CARLINA — Compra e Venda de Propriedades, L.da,
e Francisco Vicente Madeira Júnior, 10 % dos mesmos.

Mais certifica:
Cessação das funções dos gerentes: Paulo Nuno Gonçalves dos San-

tos Lopes, Maria Júlia Faustino Gonçalves Lopes, João Nuno Gonçal-
ves dos Santos Lopes e João Joaquim Santos Lopes, por renúncia em
29 de Dezembro de 2000, 12 de Janeiro de 2001, 12 de Janeiro de
2001 e 12 de Janeiro de 2001.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000251715

ANGUS — PRODUTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4478; identificação de pessoa colectiva n.º 503175471; data da
inscrição: 280605.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas no ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010492668

LISBOA — 2.A SECÇÃO

ISR — INDÚSTRIA E SERVIÇOS
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6740/961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503773573;
número e data da inscrição: 12/050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2007472465

LISBOA — 3.A SECÇÃO

ZIXER — FOMENTO, PARTICIPAÇÕES
E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00177/881124; identificação de pessoa colectiva n.º 502068353;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 06; número e data da apresenta-
ção: 32/050805.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Rectificado o averbamento n.º 02:
Deslocação de sede: Avenida da República, 47, 9.º, direito, fregue-

sia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010615697

RETALIS — COOPERATIVA RÁDIO — TÁXIS
DE LISBOA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00280/841218; identificação de pessoa colectiva n.º 500674337;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 10/050705.

Certifico que, com relação à cooperativa em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Apresentação n.º 10/050705.
Designação dos órgãos sociais, em 29 de Novembro de 2003.
Período: biénio de 2004/2005.
Direcção: presidente — José Domingos de Oliveira Pereira, Rua das

Flores, lote 25, Bairro das Maroitas, Vale Figueira, São João da Ta-
lha, Loures, nomeado por M. P. T. — Motoristas Profissionais de
Táxis, L.da, com sede na mesma morada; vice-presidente — João Pe-
dro Machado Botelho, Calçada da Cruz da Pedra, lote 0, 2.º, esquer-
do, Lisboa, nomeado por Auto Táxis Estrela de Xabregas, L.da, Rua
de São Domingos, lote 24 , Bairro das Courelas, Santa Iria de Azoia,
Loures; tesoureiro — Fernando Ribeiro da Silva Ramos, Rua da Me-
mória, Vivenda Santos, Portela da Azoia, Santa Iria de Azoia, Lou-
res, nomeado por Auto Táxis Carvalho & Amaral, L.da, Praça de
Aniceto do Rosário, 1, 3.º, E, Lisboa; secretário — Paulo Jorge Mar-
tins Lopes, Rua do Norte, 69, 2, Lisboa, nomeado por Táxis Ivone
Lopes & Lopes, L.da, Rua do Norte, 59, 1.º, Lisboa; vogal — Luís Filipe
Desorta Alves, Rua de Entrecampos, 6, 4.º, direito, Lisboa, nomeado
por Sociedade de Táxis Central Tabuense, L.da, Rua de Manuel dos
Santos, lote 48-A, 1.º, D, Lisboa.

Conselho fiscal: efectivos — António Pires Ribeiro, Rua da Mar-
quesa de Alorna, 10, 6.º, D, Ramada, Odivelas, nomeado por Táxis
Muradal, L.da, Alto do Carvalhão, 31-A, Lisboa.

Carlos Manuel Elias Alexandre, Alto do Carvalhão, 31-A, Lisboa,
nomeado por Auto Táxis Paulito, L.da, com sede na morada anterior,
e Aires Caetano Neves Henriques, Rua de D. Francisco de Almeida, 3,
2.º, esquerdo, Odivelas, nomeado por Auto Táxis Sacões, L.da, Rua de
D. Francisco de Almeida, 3, 2.º, esquerdo, Odivelas; suplentes — João
Manuel da Costa Mateus, Rua de José Leilote, 11, Bairro da Madre de
Deus, Lisboa, nomeado por Transportes Manuel Mateus Herdeiros, L.da,
com sede na mesma morada, e João Lopes, Alto do Carvalhão, 31-A,
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Lisboa, nomeado por Auto Táxis Costa & Luz, L.da, com sede na
referida morada.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009898184

RN TRANS — ACTIVIDADES TRANSITÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00447/890310; identificação de pessoa colectiva n.º 501522034;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 49/050802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, n.º 1, cujo teor é o
seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços
complementares do transporte no âmbito da actividade transitária
conforme legalmente definido, transporte rodoviário de mercadorias,
logística, distribuição, armazenagem, representação e agenciamento
de transportadores marítimos, aéreos e terrestres, aluguer de equipa-
mentos de transporte, importação e exportação.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009920287

VAMOSACONTAS — GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4367; identificação de pessoa colectiva n.º 503002810; núme-
ro e data da entrada: 13 284/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009759621

URBIFLASH — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9553; identificação de pessoa colectiva n.º 504362631; núme-
ro e data da entrada: 13 271/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas dos exercícios de 2002 e
2003.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2007485486

SILVERCARE — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 050; identificação de pessoa colectiva n.º 506722007; nú-
mero e data da entrada: 13 308/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009921046

STONE BY STONE — COMÉRCIO DE MINERAIS
E GEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 469; identificação de pessoa colectiva n.º 506066789; nú-
mero e data da entrada: 13 289/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009942159

ORTIMES — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 668; identificação de pessoa colectiva n.º 505474875; nú-
mero e data da entrada: 13 219/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009920775

STEPHOUSE — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 101; identificação de pessoa colectiva n.º 507188179; nú-
mero e data da entrada: 13 227/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009235762

SARAIVA & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 290; identificação de pessoa colectiva n.º 500496730; nú-
mero e data da entrada: 13 225/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2004863803

RESTAURANTE MOVANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 309; identificação de pessoa colectiva n.º 500767092; nú-
mero e data da entrada: 13 229/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2004863722

SOCIEDADE ALIMENTAR DA PARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 367; identificação de pessoa colectiva n.º 500789339; nú-
mero e data da entrada: 13 234/050804.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009606337

UCTÉCNICA — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6727; identificação de pessoa colectiva n.º 503640646; núme-
ro e data da entrada: 13 253/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010776003

RATIONARIUS — ORGANIZAÇÃO, GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 463; identificação de pessoa colectiva n.º 504944096; nú-
mero e data da entrada: 13 252/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2007846810

TERMIFRIO — PROJECTOS E PLANEAMENTO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 340; identificação de pessoa colectiva n.º 500820449; nú-
mero e data da entrada: 13 251/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2008398277

SERVINEXT — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 971; identificação de pessoa colectiva n.º 506339920; nú-
mero e data da entrada: 13 239/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2011145708

SEBASERVE — CONSULTORIA ECONÓMICA
E FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 972; identificação de pessoa colectiva n.º 506344070; nú-
mero e data da entrada: 13 247/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009895398

URBIDADOS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 808; identificação de pessoa colectiva n.º 507088530; nú-
mero e data da entrada: 13 244/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009895401

SOFTPOCKET — INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 240; identificação de pessoa colectiva n.º 506480097; nú-
mero e data da entrada: 13 234/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009895436

S. F.  P.  P. I. C. — SOCIEDADE PARA O FINANCIAMENTO
E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO DE INTERESSE

CULTURAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 926; identificação de pessoa colectiva n.º 507033302; nú-
mero e data da entrada: 13 263/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2008435156

REAL CLÍNICA DO CAMPO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00592/050112; identificação de pessoa colectiva n.º 506978133;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 02; números e
data das apresentações: 21 e 22/050805.

Certifico que, com relação à cooperativa em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Averbamento n.º 01; apresentação n.º 21/050805.
Cessação das funções de Roque Maria Contreiras Braz de Oliveira

e Nuno Maria Contreiras Braz de Oliveira, por renúncia em 4 de Ju-
lho de 2005.

Apresentação n.º 22/050805.
Designação dos membros da direcção e do conselho fiscal, em 4 de

Julho de 2005:
Direcção: presidente — Nuno Maria Contreiras Braz de Oliveira;

conselho fiscal: presidente — Roque Maria Contreiras Braz de Oli-
veira.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009921291
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SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE BENVENIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00685/890509; identificação de pessoa colectiva n.º 502158875;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 02 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 01; números e data das apresentações: 18 e 19/050722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação das funções de Raquel Avelar Gonçalves Ferrão e Manuel
José de Matos Almeida, por renúncia em 2 de Janeiro de 1994, e
deslocação de sede para a Rua da Artilharia Um, 103, 4.º, freguesia de
Campolide, Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta da soci-
edade.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009137582

TECNEP — ESTUDOS E PROJECTOS
DE DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 734; identificação de pessoa colectiva n.º 500924821; número
e data da entrada: 13 004/050801.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2004281383

SOCIEDADE COMERCIAL CROCKER, DELAFORCE
& C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 031; identificação de pessoa colectiva n.º 500254818; nú-
mero e data da entrada: 13 218/050804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009920767

THE BOSTON CONSULTING GROUP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 216; identificação de pessoa colectiva n.º 505861801; nú-
mero e data da entrada: 13 011/050801.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009606680

OMNITEL — AUTO REPARADORA DE SÃO GENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 067; identificação de pessoa colectiva n.º 500905851; nú-
mero e data da entrada: 13 007/050801.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2008547124

VILLAS D’ÁGUA — CONSTRUÇÕES À BEIRA MAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 381; identificação de pessoa colectiva n.º 501110399; nú-
mero e data da entrada: 13 024/010805.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2011153387

TABORDA E QUARESMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 715; identificação de pessoa colectiva n.º 500278466; nú-
mero e data da entrada: 13 034/010805.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009248660

SIRIUS — INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 926; identificação de pessoa colectiva n.º 505271761; nú-
mero e data da entrada: 13 374/050805.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009921356

RIBEIRA D’ATALAIA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 478; identificação de pessoa colectiva n.º 506958426; nú-
mero e data da entrada: 13 355/050805.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009921267

TECNOCAPITAL, S. G. P. S.,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 046; identificação de pessoa colectiva n.º 504339125; nú-
mero e data da entrada: 13 471/050809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010517695

SINÉDRICA — GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2335; identificação de pessoa colectiva n.º 502408340; núme-
ro e data da entrada: 13 474/050809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009921828
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SOCONSUL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 507; identificação de pessoa colectiva n.º 501810927; nú-
mero e data da entrada: 13 478/050809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010488245

SOCIEDADE HOTELEIRA GUILHERME A. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1212; identificação de pessoa colectiva n.º 502248262; núme-
ro e data da entrada: 13 484/050809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2007847434

URBAN TÉNIS — ACTIVIDADES DESPORTIVAS
E DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7665; identificação de pessoa colectiva n.º 503998109; núme-
ro e data da entrada: 13 487/050809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009921887

UNIELLERT — SISTEMAS DE OPERAÇÕES
NO COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00504/890317; identificação de pessoa colectiva n.º 502125527;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 35/050720.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tado o seguinte:

Apresentação n.º 35/050720.
Deliberação de redução do capital:
Data da deliberação: 15 de Julho de 2005.
Montante de redução: 2 000 000 euros.
Causa: para cobertura de prejuízos.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009137043

VALORA, SERVIÇOS DE APOIO À EMISSÃO
MONETÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03228/920219; identificação de pessoa colectiva n.º 502716940;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 18/050726.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tado o seguinte:

Apresentação n.º 18/050726.
Designação dos órgãos sociais em 30 de Junho de 2005.
Período: triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente — Vítor Manuel da Silva

Rodrigues Pessoa, Travessa da Praia da Azarujinha, 6, São João do
Estoril; vogais — Nicol Alexander Mcgregor, The Covey, Wildhern,

Andover, Hampshire, Inglaterra; Américo Francisco Cócó Sequeira,
Rua do Maestro Frederico de Freitas, 3, 10.º, direito, Lisboa; Carlos
Alberto Marinho da Cruz Cardim, Rua de Vila Correia, 21, bloco D,
rés-do-chão, direito, Lisboa; e Manuel Pimentel Castelhano, Quinta
do Outeiro do Conde, Rua do Outeiro do Conde, Casais da Vestiaria,
Alcobaça.

Conselho fiscal: presidente — Michael Patrick Wilson, Firethorn,
Close, 7, Fleet, Hampshire, Inglaterra; vogais — Vítor Manuel Gin-
geira Pimenta e Silva, Avenida da Cidade de Lourenço Marques, lote
523, 2.º, direito, Lisboa; e Raimundo Aleixo, Celestino Rodrigues e
Silvério Rodrigues, SROC, Rua de Domingos Sequeira, 27, piso 2, D,
Lisboa; suplente — José Celestino Gomes Rodrigues, Avenida de 25
de Abril, 53, 6.º, esquerdo, Costa da Caparica (revisor oficial de con-
tas).

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010608933

SOGESDI — CONSULTORIA, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03256/92031; identificação de pessoa colectiva n.º 502725150;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 43/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tado o seguinte:

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010582195

OLINDA PEREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03937/921215; identificação de pessoa colectiva n.º 502885599;
inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 14/050712.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a redenominação e aumento do capital social de 5 000 000$ para
€ 50 000 e consequente alteração do contrato quanto ao n.º 1 de cada
um dos artigos 4.º e 5.º, que ficaram com a seguinte nova redacção:

4.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, divididos em cinco
mil acções de dez euros cada uma.

5.º

1 — O capital social é representado por acções ao portador de valor
nominal de dez euros cada uma, em títulos de 1, 5, 10, 20, 50 e 100
acções.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta da soci-
edade.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010619080

UNILÓGICA II — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03938/921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502919108;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 02; número e data da apresenta-
ção: 30/050720.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tado o seguinte:

Deslocação de sede para a Rua de António Ferreira, 11, 2.º, esquer-
do, freguesia de Alvalade, Lisboa.
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O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta da so-
ciedade.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009137051

OCIDEM — GESTÃO E SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04065/930205; identificação de pessoa colectiva n.º 502918918;
inscrição n.º 04 e averbamento n.º 1; números e data das apresen-
tações: 43 e 44/050720.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação e alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º,
cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos diversos valores do activo, é de noventa e nove mil setecentos e
cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos e corresponde à
soma de duas quotas iguais de quarenta e nove mil oitocentos e seten-
ta e nove euros e setenta e nove cêntimos, pertencentes uma a cada
um dos sócios, António Manuel Margarido Gormicho Boavida e Maria
de Lurdes Nina Oliveira Gormicho Boavida.

Mais certifico que foi também registada a deslocação de sede para
a Avenida de Elias Garcia, 57, 2.º, freguesia de Nossa Senhora de
Fátima, Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta da soci-
edade.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2008199266

WATERMARK — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04074/930812; identificação de pessoa colectiva n.º 503043117;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33; número e data da apresenta-
ção: 44/050809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tado o seguinte:

Cessação das funções de Willem Henk Heijting, por renúncia em
28 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009921941

SOCIEDADE HOTELEIRA DA BALAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04166/930311; identificação de pessoa colectiva n.º 500266450;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 27; inscrições
n.os 25 e 26; números e data das apresentações: 37, 38, 39 e 40/
050721.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a alteração parcial do contrato quanto aos artigos 8.º, 15.º e 16.º,
cuja redacção passou a ser a seguinte:

8.º

Por resolução do conselho de administração, com parecer favorá-
vel do órgão de Fiscalização, poderá a sociedade adquirir acções pró-
prias e realizar sobre elas todas as operações convenientes aos inte-
resses sociais.

15.º

1 — A fiscalização de todos os negócios incumbirá a um conselho
fiscal, a uma comissão revisora ou, a um fiscal único e a um fiscal
suplente, ambos, revisores oficiais de contas.

2 — Na hipótese de Conselho Fiscal será este constituído por três
membros efectivos — que entre si designarão o presidente e•um su-
plente, todos eleitos pela assembleia geral.

16.º

1 — Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração e do órgão de fiscalização, serão eleitos de três em três
anos pela assembleia geral, sendo permitida a sua reeleição por uma
ou mais vezes.

2 — Os membros referidos no número anterior exercerão os seus
cargos até à realização da assembleia geral que aprovar as contas do
último exercício do triénio.

Mais certifico que foi ainda registado o seguinte:
Apresentação n.º 38/050721.
Designação do fiscal único, em 30 de Janeiro de 2004.
Período: triénio de 2004-2006.
Efectivo — Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S. A., Ave-

nida da República, 90, 6.º, Lisboa; suplente — Alfredo Guilherme da
Silva Gândara, Rua do Coronel Luna Oliveira, 16, 2.º, esquerdo, Lis-
boa (revisor oficial de contas).

Averbamento n.º 01, apresentação n.º 39/050721.
Cessação das funções de Jacques Marie Daniel Chenain, por renún-

cia em 10 de Setembro de 2004.
Apresentação n.º 40/050721.
Designação de administrador por cooptação, em 30 de Setembro

de 2004 e ratificada em 19 de Novembro de 2004.
Edouard Manuel Silvério, 11, Rue de Cambrai, Paris, França.
Período: até ao final do mandato em curso (2004-2006).

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta da so-
ciedade.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010559436

VEIGA ALVES — ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04266/930426; identificação de pessoa colectiva n.º 502970758;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 21/050727.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução.
Data: 15 de Julho de 2005.
Prazo para a liquidação: 3 anos a contar de 15 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009894170

TRANSBET, TRANSPORTES DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04741/931122; identificação de pessoa colectiva n.º 502649674;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 04; número e data da apresenta-
ção: 11/050726.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tado o seguinte:

Cessação das funções de Aurélio Neves Gaspar, Leonel São Pedro
Inácio e Licínio Henriques Vaz, por renúncia em 10 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010559061

T. I .  ÁGUA — TRATAMENTOS INDUSTRIAIS
DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06213/950922; identificação de pessoa colectiva n.º 503488011;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 52/050722.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação:
Data da aprovação das contas: 6 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009879201

SALVADOR ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06132/950810; identificação de pessoa colectiva n.º 503466247;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 04/050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada o seguinte:

Designação de gerente, em 27 de Julho de 2005.
Paulo Alexandre Valente Esteves, Avenida dos Defensores de Cha-

ves, 75, cave, Lisboa.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2006578090

SGCE — SOCIEDADE GERAL DE CONSULTORIA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05983/950612; identificação de pessoa colectiva n.º 503032786;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 02; número e data da apresenta-
ção: 24/050726.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada o seguinte:

Deslocação de sede para a Avenida de João XXI, 70, escritório 1,
freguesia de São João de Deus, Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta da soci-
edade.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010609298

WORD FLOW II — ACTIVIDADES IMOBILIÁRIA,
TRADUÇÕES E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05967/951207; identificação de pessoa colectiva n.º 503543896;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 44/050803.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação:
Data da aprovação das contas: 15 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2002521182

VERDELIS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05591/941230; identificação de pessoa colectiva n.º 503408212;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 56/050720.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada o seguinte:

Deslocação de sede para a Rua de Castilho, 39-A, 12.º, B, freguesia
de São Mamede, Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta da so-
ciedade.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009137590

SINDCOM — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
NA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06273/951023; identificação de pessoa colectiva n.º 503527572;
inscrição n.º 11.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada o seguinte:

Apresentação n.º 36/050801.
Designação dos órgãos sociais, em 15 de Abril de 2004.
Período: triénio de 2004-2006.
Conselho de administração: presidente — Elísio Alexandre Soares

dos Santos, Rua das Amoreiras, 72, 7.º, Lisboa; vogais — Francisco
Manuel da Silveira Soares dos Santos, Alameda de Fernão Lopes, 31,
19.º, direito, Miraflores; e Henrique Manuel da Silveira e Castro So-
ares dos Santos, Rua de Almeida e Sousa, 23, 5.º, C, Lisboa; suplen-
tes — Rita Maria Silveira e Castro Alexandra Santos Albergaria e Sousa,
Rua dos Navegantes, 48, 4.º, esquerdo, Lisboa, e Maria Inês da Silvei-
ra e Castro Soares dos Santos Canas Simões, Rua de Xavier Araújo,
11, núcleo 8, 3.º, Lisboa.

Fiscal único: efectivo — Auren Auditores & Associados,
SROC, S. A., Rua de Fradesso da Silva, 6, 3.º, A, Complexo Alcântara
Rio, bloco C, Lisboa; suplente — Victor Manuel Leitão Ladeiro (re-
visor oficial de contas), residente na morada anterior.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010342739

SARMINAS — SOCIEDADE DE EXTRACÇÃO
DE AREIAS MINERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06311/951109; identificação de pessoa colectiva n.º 502657723;
inscrições n.os 15 e 16; números e data das apresentações: 43 e 44/
050728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tado o aumento de capital de € 49 879 80 para € 250 000 e altera-
ção parcial do contrato quanto ao artigo 4.º, cuja redacção passou a
ser:

ARTIGO 4.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de du-
zentos e cinquenta mil euros e corresponde à soma das quotas dos
sócios, uma do valor nominal de setenta e cinco mil euros do sócio
Acácio Alves Peralta, uma do valor nominal de cinquenta mil euros
do sócio Mário Jorge Pinto Fazendeiro, uma do valor nominal de
sessenta e dois mil e quinhentos euros do sócio António da Silva e
uma do valor nominal de sessenta e dois mil e quinhentos euros do
sócio João Manuel Chambino Correia.

Mais certifico que foi também registado o seguinte:
Designação de gerentes, em 6 de Julho de 2005.
João Manuel Chambino Correia e António da Silva.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta da soci-
edade.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2010618513

RECORDIA — GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06569; identificação de pessoa colectiva n.º 503592609; ins-
crição n.º 07; número e data da apresentação: 32/050801.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital de 400 000$ para € 5000 e redenominação do capital
para euros, tendo sido alterado parcialmente o contrato quanto aos
artigos 1.º, 3.º e 4.º, n.º 1, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade continua a usar a firma RECORDIA — Gestão de
Condomínios, L.da, e passa a ter a sua sede na Avenida do Almirante
Reis, 14, 5.º, esquerdo, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde a uma quota de igual valor, na titularidade do único sócio
Pedro Miguel Bentes Ferreira Xavier Correia.

ARTIGO 4.º

1 — É gerente o sócio Pedro Miguel Bentes Ferreira Xavier Correia.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Silva.
2009432975

S. G.  P. I. GESTÃO DE PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06399; identificação de pessoa colectiva n.º 503559431;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 04; números
e data das apresentações: 31 e 32/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de Etiénne Hervé Marcot, por destituição em
31 de Março de 2004, e a seguinte designação:

Designação de gerente em 31 de Março de 2004: Benjamim Stut-
zmann, 73 Rue de Miromesnil, Paris, França.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Silva.
2009895002

S. G.  P. I. SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06398; identificação de pessoa colectiva n.º 503673641;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 04; números
e data das apresentações: 29 e 30/050729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de Etiénne Hervé Marcot, por destituição em
31 de Março de 2004, e a seguinte designação:

Designação de gerente em 31 de Março de 2004 Benjamim Stutz-
mann, 73 Rue de Miromesnil, Paris, França.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Silva.
2009894995

SCMA — SOCIEDADE DE CONSULTORES
MARÍTIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06355; identificação de pessoa colectiva n.º 503562874; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 23/050810.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tado o seguinte:

Apresentação n.º 23/050810.
Designação de gerentes em 28 de Março de 2005.
Período: triénio 2005-2007.
João Manuel Cerca Brites Moita, Avenida de Maria Helena Vieira

da Silva, 36, 3.º, esquerdo, Lisboa; Lázaro Manuel do Carmo Delgado,

Rua de Bernardo Marques, 7, 1.º, esquerdo, Paço de Arcos; José An-
tónio Pereira Marques, Rua de Carlos Reis, 288, Cobre, Cascais.

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Silva.
2010467841

SEM PASSIVO — CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9672; identificação de pessoa colectiva n.º 505246910; núme-
ro e data da entrada: 8869/020805.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009432355

RINAVE — CONSULTADORIA E SERVIÇOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00088/881026; identificação de pessoa colectiva n.º 502054883;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 08 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 41 e 42/050802.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 01, apresentação n.º 41/050802.
Cessação das funções de Manuel Maria Pimenta Gil Mata, por re-

núncia em 17 de Dezembro de 2004.
Apresentação n.º 42/050802.
Designação de gerente, em 28 de Julho de 2005.
José Eduardo Lourenço Correia Andrade, Alameda de Fernão Lo-

pes, 20, 5.º, direito, Algés.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009920252

ROSPOL — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00144/881115; identificação de pessoa colectiva n.º 502064498;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 20/050722.

Certifico que,  com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Anabela Ramos
Pereira. 2009878990

LISBOA — 4.A SECÇÃO

CIMPOR BETÃO — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 551/020821; identificação de pessoa colectiva
n.º 502112166; inscrição n.º 35; número e data da apresentação:
17/050715.

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

Apresentação n.º 17/050715.
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Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 21 de Abril
de 2005, para o quadriénio de 2005-2008:

Armindo Oliveira das Neves, Avenida dos Bombeiros Voluntários,
51, 4.º, esquerdo, Algés.

Fernando Jorge Vitoriano da Fonseca Rocha, suplente.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010772687

CIMPOR — CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00731/910605; identificação de pessoa colectiva n.º 500722900;
inscrição n.º 49; número e data da apresentação: 49/050714.

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

Apresentação n.º 49/050714.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 27 de Abril

de 2005, para o quadriénio de 2005-2008:
Jorge Manuel da Costa Félix Oom.
Armindo Oliveira das Neves, suplente.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010772679

CIMPOR — INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 05759/961206; identificação de pessoa colectiva n.º 500782946;
inscrição n.º 36; número e data da apresentação: 50/050714.

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

Apresentação n.º 50/050714.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 23 de Maio

de 2005, para o quadriénio de 2005-2008.
Ana Paula Ferreira dos Reis, a mesma que Ana Reis.
Fernando Jorge Vitoriano da Fonseca Rocha, o mesmo que Fer-

nando Fonseca Rocha, suplente, ambos com domicílio profissional
na Rua de Alexandre Herculano, 35, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010772660

SINTRA

JOVIHABIT — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 013 815;
identificação de pessoa colectiva n.º 504341995; data do depósito:
240605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2011342813

BRITUBO — SERVIÇO DE ANDAIMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 013 632;
identificação de pessoa colectiva n.º 504281640; data do depósito:
240605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2009847377

ALUGUE AQUI — EQUIPAMENTO HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 734;
identificação de pessoa colectiva n.º 504523430; data do depósito:
240605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2011342759

CORUS — SISTEMAS CONSTRUTIVOS
E REVESTIMENTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 011 111;
identificação de pessoa colectiva n.º 502490578; data do depósito:
050823.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2007984210

ARMÉLIO — EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 013 686;
identificação de pessoa colectiva n.º 504290274; data do depósito:
230605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003189572

A.  T. H. ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 874;
identificação de pessoa colectiva n.º 505443872; data do depósito:
230605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006844490

SINTRATERRA — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08005;
identificação de pessoa colectiva n.º 502512059; data do depósito:
240605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2009804775

BELASSISTIL — CENTRO CLÍNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08417;
identificação de pessoa colectiva n.º 503184560; data do depósito:
240605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2009804759
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CONSTRUÇÕES CASAL NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 564;
identificação de pessoa colectiva n.º 502918365; data do depósito:
240605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2010212380

AGM — ACABAMENTOS GRÁFICOS MANUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 199;
identificação de pessoa colectiva n.º 502918365; data do depósito:
240605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2011342708

MARINHA & DEDEIRAS ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 017 485;
identificação de pessoa colectiva n.º 502428172; data do depósito:
240605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2011212901

ADOLFO FRANCISCO LEAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04878;
identificação de pessoa colectiva n.º 501982345; data do depósito:
240605.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006396307

PORTO
GONDOMAR

NEW WALKER CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 695/
040702; identificação de pessoa colectiva n.º 507028180; número e
data da apresentação: PC-74/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009718763

JOSÉ MARTINS AGUIAR & AGUIAR, DISTRIBUIÇÃO
DE BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 57 053/
050822; identificação de pessoa colectiva n.º 504775731; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 2/050822.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua de Vítor Hugo, 82, Rio Tinto, Gondomar.

Está conforme.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009714555

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS MEMBROS
VOLUNTÁRIOS DE GONDOMAR

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 14/
940706; identificação de pessoa colectiva n.º 501108211; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/050822.

Certifico que foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais para o biénio de 2004-2005, por deliberação de 11 de Dezem-
bro de 2003:

Direcção: presidente — Joaquim Ferreira Martins, casado; vice-pre-
sidente — Cândido Manuel Sousa Aguiar, casado; vice-presidente —
Damião Fernando Sousa Neves, casado; 1.º secretário — Francisco José
Coelho Fernandes Gonçalves, casado; 2.º secretário — David de Al-
meida Torres, casado; tesoureiro — Licínio dos Anjos Bandeira Silva,
casado; vogais — Manuel Ferreira de Castro, casado; Carlos Montei-
ro Morais, casado; Manuel Rocha Cruz, casado.

Conselho fiscal: presidente — João Moura Cunha Barbosa, casado;
vice-presidente — Manuel Santos Martins, solteiro, maior; relator —
António Carlos Rocha Lacerda Benigno, casado.

Está conforme.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009714547

GRUPO DESPORTIVO E CORAL DE FÂNZERES

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 49/
020507; identificação de pessoa colectiva n.º 502115580; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/050818.

Certifico que foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais, para o biénio de 2005-2006, por deliberação de 17 de Junho
de 2005:

Direcção: presidente — António de Jesus Monteiro, casado; vice-
-presidente — Carlos Alberto Sousa da Costa, casado; 1.º secretário —
Moisés António Faria Rodrigues, casado; 2.º secretário — António
Emídio Mendes Baptista, casado; tesoureiro — José Carlos Loureiro
Costa, casado; vogais — António César Castro Oliveira, casado; José
Augusto da Silva Gandra, casado.

Conselho fiscal — presidente — António Manuel Ramos Fernan-
des, casado; relatores — Alberto Moreira dos Santos, casado; Jorge
Manuel Pires Contente, casado.

Está Conforme.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2006190849

JOAQUIM MIRANDA CAMPELO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 13 241/
510824; identificação de pessoa colectiva n.º 500152373; número e
data da apresentação: PC-1/01082005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008278514

NOGUIMO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4716/
940711; identificação de pessoa colectiva n.º 503234745; número
e data da apresentação: PC-3/09082005.

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

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2002859680
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DELFIM & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6477/
951116; identificação de pessoa colectiva n.º 503540129; número
e data da apresentação: PC-158/050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano
2004.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2004117966

LOUSADA

J. M. TEIXEIRA, L.DA

Sede: Rua da Bouça, Alvarenga

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00764/
960115; identificação de pessoa colectiva n.º 503625310; data da
apresentação: 050707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Nunes Meireles Saraiva. 2008247481

MAGALHÃES & PEIXOTO, L.DA

Sede: Rua da Bota, Silvares

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00764/
960115; identificação de pessoa colectiva n.º 503576522; data da
apresentação: 050707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Nunes Meireles Saraiva. 2011099447

M. R. PIRES — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: São Jorge, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 0745/
951024; identificação de pessoa colectiva n.º 503521345; data da
apresentação: 050707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Nunes Meireles Saraiva. 2008234347

SOCIEDADE URBANIZAÇÃO JOSÉ PIRES TEIXEIRA
DA MOTA — HERDEIROS, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00747/
951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503527432; data da
apresentação: 050707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Nunes Meireles Saraiva. 2008226026

MAIA

DOMINGOS TEIXEIRA — SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 723/
20050728; identificação de pessoa colectiva n.º 505707918; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20050728.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto seguinte, e registada pela apre-
sentação e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Domingos Teixeira — Sociedade
Construções, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede estabelece-se no lugar do Barroqueiro, 494, freguesia de
Silva Escura, concelho da Maia.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste nas actividades de construção de edifícios,
reparação e acabamentos dos mesmos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, respeitante à soma de duas quotas, do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Domingos de Araújo Teixeira e Cláudia Sofia Teixeira
Carcau.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
Domingos de Araújo Teixeira e Cláudia Sofia Teixeira Carcau, os quais,
desde já, são nomeados gerentes.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

Conferida, está conforme.

16 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166566

FRANCO VAGO — TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 266/
990429; identificação de pessoa colectiva n.º 504321854.

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

Apresentação n.º 28/20050727, inscrição n.º 4.
Alteração do contrato, com reforço e redenominação.
Artigo alterado: artigo 3.º
Capital redenominado: € 50 000, após reforço de € 120,21 por

incorporação de reservas legais, passando o artigo alterado a ter a
seguinte redacção:

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de quarenta mil euros, pertencente à sócia Dalesby,
Ltd., uma do valor nominal de cinco mil euros, pertencente ao sócio
Emanuel Marques Rodrigues Rocha e outra do valor nominal de cinco
mil euros pertencente à sócia Anabela Oliveira Carvalho.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166582

PROTESEGURANÇA, PROTECÇÃO E SEGURANÇA
DE IMÓVEIS E BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 967/
20020904; identificação de pessoa colectiva n.º 501504311.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Apresentação n.º 2/20050728, averbamento n.º 4 à inscrição n.º 25.
Cessação de funções do presidente do conselho de administração

Alfredo Pinto de Freitas, em 31 de Julho de 2005, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166590

TÁXI FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 964/
991008; identificação de pessoa colectiva n.º 504413074.

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

Apresentação n.º 13/20050728, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1.
Cessação das funções dos gerentes Mário da Costa Faria e Felisber-

ta do Sameiro Ferreira Fernandes Faria, em 25 de Julho de 2005, por
renúncia.

Conferida, está conforme o original.

17 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166604

SAFIRA SERVICES — LIMPEZA E ESPAÇOS
VERDES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 579/
20030721; identificação de pessoa colectiva n.º 504669451.

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

Apresentação n.º 1/20050729, inscrição n.º 10.
Projecto de fusão.
Modalidade: fusão por incorporação: sociedade incorporante: a

própria; sociedade incorporada Vebego Services — Serviços de
Limpeza, S. A., com sede na Rua Nova do Arquinho, 382, Milheirós,
Maia.

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Capital: € 500 000.

Conferida, está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166620

VEBEGO SERVICES — SERVIÇOS DE LIMPEZA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 514/
20050329; identificação de pessoa colectiva n.º 501919244.

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

Apresentação n.º 2/20050729, inscrição n.º 25.
Projecto de fusão.
Modalidade: fusão por incorporação: sociedade incorporante: Safi-

ra Services — Limpeza e Espaços Verdes, S. A., com sede na Rua
Nova do Arquinho, 382, Milheirós, Maia; sociedade incorporada: a
própria.

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Capital: € 500 000.

Conferida, está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166639

BRUFIL — INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 724/
20050801; identificação de pessoa colectiva n.º 507370384; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20050801.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto seguinte, e registada pela apre-
sentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BRUFIL — Instituto de Beleza, L.da, e
tem sede na Rua do Verdelho, 309, freguesia de Vila Nova da Telha,
concelho da Maia.

Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada para
outras localidades dentro do mesmo concelho ou conselho limítrofes,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outra formas de re-
presentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade, de estética cabeleireiro,
perfumaria e cosmética.

ARTIGO 3.º

a) O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é cinco
mil euros, dividido em duas quotas, iguais no valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, cada uma e pertencendo uma a cada um dos
sócios, Bruno André Santos Pereira e Armanda Cristina Barvo Palas;

b) Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

a) A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Bruno Anda
Santos Pereira, que desde já, fica nomeado gerente.

b) Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção do sócio Bruno André Santos Pereira;

c) A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade;

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

19 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166680

PUBLIFERCAR — PUBLICIDADE E MEIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6894/
960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503620840.

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

Pela apresentação n.º 1/20050801, inscrição n.º 2.
Dissolução e encerramento da liquidação:
Data da aprovação das contas: 5 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010164032

ARARA — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 700/
20031007; identificação de pessoa colectiva n.º 506724034.

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

Apresentação n.º of. 9/20050729, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1.

Cessação de funções do gerente Cassamo Momade Cassamo, em
11 de Maio de 2005, por renúncia.

Apresentação n.º 10/20050729, inscrição n.º 3.
Alteração do contrato.
Artigo alterado: artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — A gerência é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, que
poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.
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2 — Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166663

JOSÉ CARLOS COSTA & ANTÓNIO COSTA
 ESTOFOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 722/
20050728; identificação de pessoa colectiva n.º 507385187; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20050728.

Certifico que entre José Carlos Torres da Costa e António Fernan-
des da Costa foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-
-se pelas cláusulas do contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Carlos Costa & António Costa —
Estofos e Decorações, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sua sede é na Rua de Manuel Ferreira Pinto, 540, Gueifães,
Maia.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser trans-
ferida para outro local dentro de mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras for-
mas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de estofos, cortinas, corti-
nados e comércio retalho de têxteis para o lar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma quota no valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros pertencente ao sócio José
Carlos Torres da Costa e uma quota no valor nominal de quinhentos
euros pertencente ao sócio António Fernandes da Costa.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica afecta a um ou mais gerentes a designar em assembleia ge-
ral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio José Carlos Torres da
Costa.

3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
4 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais;

d) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de cinquenta
mil euros.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade em sociedades com objecto igual ou diferente do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

2 — A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como posteriormente, poderão por deliberação dos sócios serem cri-
adas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a al-
gum dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva le-
gal, terão o destino que lhe for dado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010166434

MORAIS & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 725/
20050801; identificação de pessoa colectiva n.º 507415795; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20050801.

Certifico que foi constituída entre Luís Filipe Diogo Cardoso de
Morais e José Fernando Pereira Mendes a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Morais & Mendes, L.da, e tem a
sua sede na Praça do Exército Libertador, loja 54, da freguesia de
Moreira, do concelho da Maia.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser transferidas, abertas ou encerradas quaisquer
agências, delegações ou outras formas de representação social no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em café snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
quinze mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor
nominal de sete mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios Luís Filipe Diogo Cardoso de Morais e José Fernando
Pereira Mendes.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até dez vezes o seu valor, desde que assim o deliberem por
unanimidade.

ARTIGO 4.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre sócios, porém, a favor de
estranhos, carece do consentimento da sociedade, à qual, em primei-
ro lugar e aos sócios não cedentes, em segundo, é reservado o direito
de preferência.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
que, desde já, são nomeados gerentes.

2 — Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a assinatura conjunta dos dois
gerentes.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais os gerentes poderão
celebrar quaisquer contratos de leasing, bem como comprar ou ven-
der veículos automóveis e tomar de arrendamento quaisquer locais para
o exercício da actividade da sociedade.

4 — Fica absolutamente interdito aos gerentes assumirem, em nome
da sociedade, quaisquer actos e contratos alheios ao objecto e interes-
ses sociais, nomeadamente fianças, abonações, avales ou letras de
favor.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto igual ou diferente ou reguladas por
lei especial.

ARTIGO 7.º

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

a) Acordo com o respectivo titular;
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b) Penhora, arresto ou arrolamento ou outra forma de implique a
arrematação ou adjudicação de qualquer quota;

c) Partilha judicial ou extrajudicial quando a quota não for adjudi-
cada ao seu titular;

d) Interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
e) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

obrigações sociais;
f) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quo-

ta, depois de os restantes sócios ou a sociedade terem declarado pre-
ferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 4.º deste con-
trato.

2 — A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos
nas alíneas b), c) e f) do número anterior, será o valor que resultar da
aprovação do último balanço, com referência à data do facto que der
lugar à amortização.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, expedidas com antecedência
mínima de 15 dias, devendo constar da convocatória a agenda de tra-
balhos devidamente descriminada.

Conferida, está conforme.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da  Costa Martins Abrantes. 2010166671

DIMAIA — REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 523/
900430; identificação de pessoa colectiva n.º 502338601.

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

Apresentação n.º  27/20050727, inscrição n.º 8.
Alteração do contrato, com reforço e redenominação.
Artigo alterado: artigo 3.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 2410$ por incorporação de

reservas legais.
Capital redenominado: € 5000, passando o artigo alterado a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas assim distribuídas: uma
de mil seiscentos e setenta euros, pertencente ao sócio João Ferreira
de Carvalho e duas de mil seiscentos e sessenta e cinco euros cada
uma, pertencendo uma ao sócio Augusto Sérgio Poinhas da Silva e
outra ao sócio Carlos Roberto dos Santos Pereira.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

16 de Agosto de 2005. — O Segundo Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166574

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES JOSÉ FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 748/
20010222; identificação de pessoa colectiva n.º 505309092.

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

Pela apresentação n.º  8/20050728, inscrição n.º 2.
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 6 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166558

SEDUÇÕES — BIJOUTERIES E ADORNOS
DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 055/
980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504203380.

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

Pela apresentação n.º 6/20050728, inscrição n.º 2:
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 28 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166540

FORNEXT — SOFTWARE PARA APLICAÇÕES
INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 095/
20040618; identificação de pessoa colectiva n.º 506936830.

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

Apresentação n.º 4/20050728, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1:
Deslocou a sede para a Rua dos Mogos, 190, Gueifães, Maia.

Conferida, está conforme o original.

12 de Agosto de 2005. — O Segundo Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166531

PERCOPER — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 595/
20050509; identificação de pessoa colectiva n.º 506760367; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/050509.

Certifico que por Manuel Fernando da Costa Pereira, Rodrigo da
Conceição Pereira, José da Conceição Pereira e Camilo da Conceição
Pereira foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PERCOPER — Construções, L.da, com
sede na Rua Central da Corga, 461, freguesia de Águas Santas, conce-
lho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil; promoção imobiliá-
ria; compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim; arrendamento de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
sessenta mil euros e está dividido em quatro quotas iguais do valor
nominal de quinze mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — O capital social encontra-se realizado quanto a metade, tendo
cada sócio realizado metade da sua quota; A parte restante deverá ser
realizada no prazo de cinco anos a partir desta data.

3 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

4 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura do gerente Manuel
Fernando da Costa Pereira ou a de outros dois gerentes em conjunto.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

12 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010171004

PÃO QUENTE — CONFEITARIA PÉROLA DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 08625/
970725; identificação de pessoa colectiva n.º 503937193.

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

1 — Pela apresentação n.º 15/20050810, inscrição n.º 4:
Alteração do contrato com reforço. Artigos alterados: 5.º e 7.º
Capital: € 150 000, após reforço de € 140 024,04, em dinheiro,

subscrito por ambos os sócios na proporção e a acrescer às respecti-
vas quotas, passando os artigos alterados a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado dinheiro, é de cento e
cinquenta mil euros e está dividido em duas quotas iguais de setenta e
cinco mil euros pertencentes uma a cada um dos sócios.

7.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de Manuel José da Costa e Sil-
va, casado, residente na Rua de João Bento Padilha, Edifício Bom
Nome, entrada E, 3.º, direito, freguesia de Aves,  concelho de Santo
Tirso.

2 — Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a interven-
ção do gerente.

3 — Apresentação n.º 19/20050810, averbamento n.º 01 à inscri-
ção n.º 1:

Cessação de funções dos gerentes José Adão Pereira e António
Manuel Pereira, em 3 de Agosto de 2005, por renúncia.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

24 Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa da
Costa Martins Abrantes. 2010164245

 H. S. T. — HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 49 722/
920306; identificação de pessoa colectiva n.º 502714204.

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

Pela apresentação n.º 25/20050727, inscrição n.º 13:
Alteração do contrato. Artigo alterado: o 3.º, que fica com a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de cento e vinte e três mil euros,

dividido nas cinco quotas seguintes: uma quota do valor nominal de
trinta e sete mil e oitocentos euros, pertencente ao sócio Mário José
Dias, e quatro quotas iguais do valor nominal de vinte e um mil e
trezentos euros, uma de cada um dos sócios Helena de Fátima Pinto
Dias Rios, Mário Luís Pinto Dias, Carlos Alberto Pinto Dias e Fer-
nando José Pinto Dias.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
da Costa Martins Abrantes. 2010166426

TERCEIRO FRENTE — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 130/
20021209; identificação de pessoa colectiva n.º 504195794.

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

Apresentação n.º 18/20050727, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7:
Recondução dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008,

em 31 de Março de 2005.

Conferida, está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Segundo Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166370

AZULINO — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 126/
20021203; identificação de pessoa colectiva n.º 504195689.

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

Apresentação n.º 14/20050727, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7:
Recondução dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008,

em 31 de Março de 2005.

Conferida, está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166345

SONAE INDÚSTRIA, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1067/
910730;identificação de pessoa colectiva n.º 500204128.

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

Apresentação n.º 12/20050727, inscrição n.º 69:
Designação de secretário da sociedade para o mandato em curso

(2005-2008): efectivo — Júlia Moreira da Silva Santos, casada, resi-
dente na Travessa da Vila Nova de Gaia, 30, Ermesinde; suplente —
Patrícia Isabel Chemega dos Santos, casada, residente na Rua de 5 de
Outubro, 574, Gueifães, Maia.

Data da deliberação: 27 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Segundo Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166329

INTEGRUM — SERVIÇOS PARTILHADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 793/
20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 502159855.

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

Apresentação n.º 13/20050727, inscrição n.º 32:
Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008:
Conselho de administração: Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos

Paupério, casado, residente na Calçada da Arrábida, 1, habitação C 51,
Porto, José Luís dos Santos Lima Amorim, casado, residente na Rua
da Quinta, 581, 1.º, esquerdo, Porto, e Domingos Miguel Sequeira
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de Almeida, casado, residente na Rua de João Andersen, 32, 8.º,
Porto.

Fiscal único: efectivo — Velosa, Nadais e Associados, SROC , re-
presentada por José Manuel Varandas Marques; suplente — Óscar
Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC , representada por
Óscar José Alçada da Quinta.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Conferida, está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Segundo Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166337

GOMES & TAVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25 678/
801001; identificação de pessoa colectiva n.º 501096108.

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

Apresentação n.º 5/20050725, inscrição n.º 13:
Designação do gerente Paulo Augusto Lucas Falcão, casado, resi-

dente na Rua das Andresas, 309, 3.º, direito, Porto.
Data da deliberação: 6 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme o original.

5 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166256

NOVIS TELECOM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4752/
940718; identificação de pessoa colectiva n.º 502604751.

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

Apresentação n.º 15/20050708, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 50.

Deliberação de aprovação do projecto de fusão.
Data da deliberação: 9 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2005. — O Segundo Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166230

 COMERCIAL ORENFINS — MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 137/
20040716; identificação de pessoa colectiva n.º 505700050.

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

Apresentação n.º 2/20050727, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1.
Cessação de funções do gerente José Albano da Silva Ferreira, em

31 de Maio de 2005, por renúncia.
Apresentação n.º 3/20050727, inscrição n.º 10.
Designação do gerente Isabel Maria Moreira da Silva, em 31 de

Maio de 2005, residente na Rua dos Prados, 405, lugar de Baguim,
Alfena, Valongo.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166302

PEREIRA & VIGÁRIO — OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 586/
20030728; identificação de pessoa colectiva n.º 506494497.

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

Apresentação n.º 1/20050726, inscrição n.º 2.
Dissolução e encerramento da liquidação:
Data da aprovação das contas: 6 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166272

IMOBILIÁRIA DA CACELA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 128/
20021203; identificação de pessoa colectiva n.º 504195808.

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

Apresentação n.º 15/20050727, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7.
Recondução dos órgãos sociais para o quadriénio 2005-2008, em

31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166353

IMPLANTAÇÃO — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 129/
20021203; identificação de pessoa colectiva n.º 503886327.

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

Apresentação n.º 16/20050727, inscrição n.º 11.
Designação dos órgãos sociais para o quadriénio 2005-2008.
Conselho de administração: Presidente — Manuel Joaquim Ferrei-

ra Vieira, casado, residente na Rua do Dr. António Castro Meireles,
525, Baguim do Monte, Rio Tindo; vogais — Alfredo Rodrigues da
Silva Marques, casado, residente na Rua de Pedro Hispano, 1379, 3.º,
D, Porto, e Marco Aurélio Lopes Nunes, casado, residente na Rua do
General Themudo Barata, 1, Estarreja.

Fiscal único: efectivo — Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires
Fernandes, SROC, representada por Óscar José Alçada da Quinta;
Suplente: Velosa, Nadais e Associados, SROC , representada por José
Manuel Varandas Marques.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166361

QUINTA DA COVILHÃ — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6242/
950825; identificação de pessoa colectiva n.º 503055549.

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

Apresentação n.º 17/20050727, inscrição n.º 18.
Designação dos órgãos sociais para o quadriénio 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Manuel Joaquim Ferreira

Vieira, casado, residente na Rua de Dr. António Castro Meireles, 525,
Baguim do Monte, Rio Tindo; Vogais: Alfredo Rodrigues da Silva
Marques, casado, residente na Rua de Pedro Hispano, 1379, 3.º, D,
Porto, e Marco Aurélio Lopes Nunes, casado, residente na Rua do
General Themudo Barata, 1, Estarreja.

Fiscal único: efectivo — Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires
Fernandes, SROC, representada por Óscar José Alçada da Quinta;
Suplente: Velosa, Nadais e Associados, SROC , representada por José
Manuel Varandas Marques.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166418

MARCO DE CANAVESES

A. M. G. — PROJECTOS E INSTALAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00523/901011; identificação de pessoa colectiva n.º 502428031;
números e data das apresentações: 13 a 18/20020520.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 foi registada
a cessação das funções de gerência de Arlindo Simões Teixeira de
Vasconcelos;
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Causa: Renúncia;
Data: 19 de Fevereiro de 2002;
Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 6 foi registada a cessação

das funções de gerência de Alzira Fernanda Barbosa Coutinho Babo;
Causa: Renúncia;
Data: 28 de Fevereiro de 2002;
Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 6 foi registada a cessação

das funções de gerência de António Martinho Barbosa Gomes Couti-
nho;

Causa: Renúncia;
Data: 1 de Março de 2002;
Pela inscrição n.º 11 foi registado o seguinte acto:
Alteração parcial do contrato de sociedade com nomeação de gerente

e unificação das quotas do sócio Zeferino Moreira Ferreira, sendo sócios
Zeferino Moreira Ferreira casado em comunhão de adquiridos com Geor-
gina Custódia Loureiro da Silva Ferreira e António Manuel Gouveia ca-
sado em comunhão geral com Gilberta Maria Pelicano Redondo;

Artigos alterados: 4.º e 7.º;
4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito, é de cento e
cinquenta mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, de igual
valor nominal de setenta e cinco mil euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios.

7.º

1 — A administração e a representação da sociedade será exercida
por dois ou mais gerentes designados em assembleia geral.

2 — Continuam os gerentes o sócio António Manuel Gouveia e
Alzira Fernanda Barbosa Coutinho Babo e é nomeado gerente o sócio
Zeferino Moreira Ferreira.

3 — Para vincular a sociedade é necessária a assinatura conjunta
de dois gerentes.

4 — A sociedade por intermédio da gerência pode constituir man-
datários que a obrigarão nos termos e limites fixados nos respectivos
mandatos.

5 — É verdade à gerência obrigar a sociedade em actos e contratos
alheios aos fins ou interesses sociais

Está conforme.

4 de Junho de 2003. — O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000226401

PAREDES

MEIRELES BARBOSA & FILHOS,
TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03250/
20041018; identificação de pessoa colectiva n.º 507108264;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 02; números e
data das apresentações: 3 e 4/20050811.

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

Realização integral do capital e cessação de funções de gerente por
parte de Filipe Manuel Gomes Barbosa.

Causa: Renúncia.
Data: 13 de Maio de 2005.

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire Sousa. 2009871960

I. V. P. R. FERRAGENS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03411/
20050811; identificação de pessoa colectiva n.º 506478270; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 03/20050811.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para a Rua do Pelame, 37, Apartado 136, fregue-
sia de Parada de Rebordosa, concelho de Paredes.

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

Está conforme.

19 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire Sousa. 2009871979

C. REIS GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01790/
19980210; identificação de pessoa colectiva n.º 504070452; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 04/20050810.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujas contas foram aprovadas em 30 de
Junho de 2005.

Está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2002996814

CÁCIO — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02542/
20010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505727463; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 05/20050810.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado ó
seu capital em € 340 000, por novas entradas em dinheiro, mediante
a emissão 68 000 novas acções, do valor nominal de € 5, subscritas
por todos os accionistas na proporção das acções que já possuíam,
tendo sido alterado o artigo 6.º, n.º 1, do pacto, cujo teor passou a ser
o seguinte:

ARTIGO 6.º

1 — O capital social, integralmente subscrito é realizado, é de um
milhão de euros, representado por duzentas mil acções, com o valor
nominal de cinco euros, cada uma.

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

Está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire Sousa. 2003041982

REBORAF — AFIAMENTOS E COMÉRCIO
DE FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02584/
20011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505495619; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2001664680

JOSÉ, PAULO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02132/
20000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504795724; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007780712

ANTÓNIO CARLOS & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02202/
20000519; identificação de pessoa colectiva n.º 504977326; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007780682
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JOSÉ AUGUSTO F. SILVA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02041/
19990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504464655; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007780542

MADEIRAS J. CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 001724/
19971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503975540; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007780534

TEMATICUS — FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03410/
20050811; identificação de pessoa colectiva n.º 507415760; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050811.

Certifico que entre Carlos Manuel Freire Seabra, casado com Célia
Regina Ribeiro Dias sob o regime da comunhão de adquiridos, e Na-
tércia Maria Mota dos Santos, solteira, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma TEMATICUS — Formação Pro-
fissional, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cortinha, 38, freguesia de
Rebordosa, concelho de Paredes.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar fi-
liais, agências, sucursais ou outras formas locais de representação, onde
e, quando julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto a formação profissional.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Carlos Manuel Freire
Seabra, e outra de igual valor nominal pertencente à sócia Natércia Maria
Mota dos Santos.

4.º

1 — A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, pertence a ambos os sócios Carlos Manuel Freire Seabra e
Natércia Maria Mota dos Santos, desde já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é ne-
cessária a assinatura de dois gerentes.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais poderá a gerência:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, res-

cindir ou alterar os contratos de arrendamento e celebrar contratos
de locação;

b) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade e proceder aos respectivos registos.

5.º

1 — A transmissão de quotas a estranhos depende do prévio
consentimento da sociedade, reservando-se a esta, em primeiro lugar,
e aos sócios não cedentes, em segundo, o direito de preferência.

2 — O direito de preferência, com eficácia real, será exercido pelo
valor do último balanço aprovado.

6.º

No caso de penhora, apreensão ou arresto de qualquer quota social,
poderá a sociedade amortizar a mesma, pelo valor do último balanço
aprovado, salvo disposição imperativa da Lei, devendo o pagamento
ser feito numa ou mais prestações, sem juros, e no prazo máximo de
dois anos após a fixação definitiva da contrapartida.

7.º

Mediante deliberação da assembleia geral poderão ser exigíveis aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante de cem
mil euros.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante-Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire Sousa. 2009871952

JORGE ALVES — COMÉRCIO DE MADEIRAS
E DERIVADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03409/
20050810; identificação de pessoa colectiva n.º 507450485; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20050810.

Certifico que Fernando Jorge Fevereiro Alves, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Alves — Comércio de Madeira e
Derivados, Unipessoal, L.da

2.º

1 — A sua sede é na Rua da Estrada Nacional 209, 3782, bloco A,
2.º, esquerdo, traseiro, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes.

2- A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, bem como poderá instalar e manter
sucursais, filiais, agências e outras formas de representação social, no
território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social da sociedade é o comércio de madeiras em bruto
e tratadas e o comércio de produtos derivados da madeira.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 25 000 representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio único.

5.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, é confiada a uma ou mais pessoas, sócias ou não sócias,
conforme deliberação em assembleia geral, a esta competindo igual-
mente a fixação das respectivas remunerações.

2 — Não obstante o disposto no artigo anterior, fica desde já de-
signados gerentes o sócio único.

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

6.º

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

7.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.

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire Sousa. 2009871944
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DOMINGOS MARTINS MOREIRA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00296/
19760818; identificação de pessoa colectiva n.º 500599424; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007788748

MIRAGANDRA — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01960/
19990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504329065; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007788578

JOSÉ LUÍS DIAS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00832/
19890113; identificação de pessoa colectiva n.º 502100109; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2000110312

TRIGUEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00397/
19780517; identificação de pessoa colectiva n.º 500756597; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2000110304

MOBICARP — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO
E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01516/
19960116; identificação de pessoa colectiva n.º 503558842; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007788683

FABITRAÇOS — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02770/
20020322; identificação de pessoa colectiva n.º 506046087; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007786974

CARLOS CASTELO DUARTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02730/
20020213; identificação de pessoa colectiva n.º 505855569; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2011098840

TRINTA MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02742/
20020226; identificação de pessoa colectiva n.º 505959470; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2011098629

SILVESTRE PÓVOAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02755/
20020311; identificação de pessoa colectiva n.º 506024261; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007789590

 JOSÉ MOREIRA MACHADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02686/
20020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505950669; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007789582

ÓPTIMA IDEIA — AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01588/
19960828; identificação de pessoa colectiva n.º 503699896; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício do
ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007789566

MIL NÚMEROS — CONTABILIDADE E CONSULTORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02936/
20021126; identificação de pessoa colectiva n.º 506357394; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007789558
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BROCHADO & PAULO — APOIO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03254/
20041021; identificação de pessoa colectiva n.º 507140206; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007789540

A. PINHO & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03268/
20041112; identificação de pessoa colectiva n.º 507088719; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007789531

ANTÓNIO PINHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01481/
19951004; identificação de pessoa colectiva n.º 503500593; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007789523

ANTÓNIO VIEIRA DE SOUSA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02710/
20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505931729; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007789655

J. M. PAIVA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02743/
20020227; identificação de pessoa colectiva n.º 505969874; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

16 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007789647

TORCATO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02409/
20010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505454068; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2007780780

P. R. N. — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01813/
19980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504100327; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa. 2001664664

PENAFIEL

MECICROL — FABRICO DE MÁQUINAS
PARA TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01507/
990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504683250.

Certifico que, foi efectuado o depósito da prestação de contas
respeitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Duarte Moreira. 2010850483

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOAQUIM F. MOREIRA
DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00321/
830511; identificação de pessoa colectiva n.º 501309047.

Certifico que, foi efectuado o depósito da prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Duarte Moreira. 2003984712

ACREDITE — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
A GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01398/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 504223470.

Certifico que, foi efectuado o depósito da prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Duarte Moreira. 2010852486

FERNANDO MOREIRA FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02365/
20030127; identificação de pessoa colectiva n.º 506436799.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Duarte Moreira. 2003984682

AVELEDA — S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00659/
910124; identificação de pessoa colectiva n.º 502493437.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Duarte Moreira. 2010852206
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QUINTA DE SANTO INÁCIO — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01301/
971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504021192.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Duarte Moreira. 2010852222

SERAFIM FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01778/
20010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505393760.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Duarte Moreira. 2003992219

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE BOELHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00600/
9003131; identificação de pessoa colectiva n.º 502323302.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Duarte Moreira. 2003993002

FIAVEL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00699/
910627; identificação de pessoa colectiva n.º 502579200.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Duarte Moreira. 2010852214

JOSÉ DA SILVA FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00540/
890323; identificação de pessoa colectiva n.º 502138033.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Duarte Moreira. 2003992260

ALMEIDA, CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00805/
921110; identificação de pessoa colectiva n.º 502868686.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Duarte Moreira. 2003992286

PORTO — 1.A SECÇÃO

ALFÂNDEGA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5816; identificação de pessoa colectiva n.º 503982342; núme-
ro e data da apresentação: 1805/20050704; pasta n.º 5816.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004, da sociedade
em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066053

DIRMAFE — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 169; identificação de pessoa colectiva n.º 507019504; data
da apresentação: 1802/20050704; pasta n.º 13 169.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000168159

F. & R., SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5566-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502889683; data
da apresentação: 1801/20050704; pasta n.º 5566-A.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066061

ANTÓNIO BOIÇA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 654; identificação de pessoa colectiva n.º 500023085; data
da apresentação: 1755/20050704; pasta n.º 17 006.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066070

CARLOS BARQUINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 712; identificação de pessoa colectiva n.º 500905240; data
da apresentação: 1760/20050704; pasta n.º 6425.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066088

FRIDOURO — REFRIGERAÇÃO COMERCIAL
E INDUSTRIAL DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 014; identificação de pessoa colectiva n.º 500441154; data
da apresentação: 1517/20050701; pasta n.º 8906.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066096
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FARMÁCIA DA PASTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 685; identificação de pessoa colectiva n.º 502153830; data
da apresentação: 1799/04072005; pasta n.º 19 439.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939383

AZEVEDO & SOARES — COMÉRCIO
DE MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3748; identificação de pessoa colectiva n.º 503741230; data da
apresentação: 1797/04072005; pasta n.º 3748.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939375

CLÍNICA DENTÁRIA DR. MÁRIO FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7281; identificação de pessoa colectiva n.º 504655574; data da
apresentação: 1798/04072005; pasta n.º 7281.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939367

COSTA, MELO & SANTOS CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 224; identificação de pessoa colectiva n.º 500818495; data
da apresentação: 1796/04072005; pasta n.º 10 759.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939359

DE LA FUENTE GARCIA ASESORES TRIBUTARIOS
Y FINANCIEROS SL

(SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 003; identificação de pessoa colectiva n.º 980294770; data
da apresentação: 1764/04072005; pasta n.º 13 003.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939340

FLOPPY INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 543; identificação de pessoa colectiva n.º 506375200; nú-
mero da apresentação: 1794; pasta n.º 12 543.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939325

CARMO & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 978; identificação de pessoa colectiva n.º 506788156; data
da apresentação: 1816/04072005; pasta n.º 12 978.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009922018

ÂNGELA — LINGERIE COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3733; identificação de pessoa colectiva n.º 503549096; data da
apresentação: 1811/04072005; pasta n.º 3733.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939308

CONTRA O TEMPO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 708; identificação de pessoa colectiva n.º 505554879; data
da apresentação: 1814/04072005; pasta n.º 10 708.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939286

D3 CONSULTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5743; identificação de pessoa colectiva n.º 504155539; data da
apresentação: 1817/04072005; pasta n.º 5743.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007786117

CONFEITARIA SILVA PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 425; identificação de pessoa colectiva n.º 502132680; data
da apresentação: 1766/04072005; pasta n.º 7354.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939278

BÁRBARA & VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 889; identificação de pessoa colectiva n.º 500041520; data
da apresentação: 1810/040705; pasta n.º 467.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939260
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DEDAL D’ÁGUA, SERVIÇOS DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5562; identificação de pessoa colectiva n.º 503916633; data da
apresentação: 1788/040705; pasta n.º 5562.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011057582

FERNANDO BRANCO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 596; identificação de pessoa colectiva n.º 501499946; data
da apresentação: 1754/04072005; pasta n.º 19 036.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044203

BOAVIDA & ASSOCIADOS — INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 895; identificação de pessoa colectiva n.º 501105948; data
da apresentação: 1757/04072005; pasta n.º 18 127.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044211

FATOPER — UTILIDADES EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9106-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502895888; data
da apresentação: 1728/04072005; pasta n.º 9106-A.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044238

CHAPUIS & ALVES — MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 486; identificação de pessoa colectiva n.º 501488448; data
da apresentação: 1758/04072005; pasta n.º 17 294.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044220

CLÍNICA DENTÁRIA DO BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3665; identificação de pessoa colectiva n.º 503525480; data da
apresentação: 1723/20050701; pasta n.º 3657.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943933

ARMANDO H. B. — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 883; identificação de pessoa colectiva n.º 506278549; data
da apresentação: 1757/20050701; pasta n.º 12 883.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943941

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA PERES
DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7196; identificação de pessoa colectiva n.º 504299298; data da
apresentação: 1710/20050701; pasta n.º 7196.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943950

CLÍNICA OBSTÉTRICA E GINECOLOGIA DR. JOÃO
PAULO MOTA & DR.A ANA JARIZO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6204; identificação de pessoa colectiva n.º 504074199; data da
apresentação: 1712/20050701; pasta n.º 6204

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943968

B. P. A. S. — ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 974; identificação de pessoa colectiva n.º 506847977; data
da apresentação: 1677/20050701; pasta n.º 12 974.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943984

ASORG — ASSESSORIA & ORGANIZAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 685; identificação de pessoa colectiva n.º 500913501; data
da apresentação: 1682/20050701; pasta n.º 13 550.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943976

ALVES DE SOUSA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 148; identificação de pessoa colectiva n.º 500310556; data
da apresentação: 1663/01072005; pasta n.º 15 844.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939200
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BIORUMO — PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9957; identificação de pessoa colectiva n.º 504176951; data da
apresentação: 1722/01072005; pasta n.º 25 213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939197

EMBEIRAL — GESTÃO E IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8468; identificação de pessoa colectiva n.º 504564684; data da
apresentação: 1716/01072005; pasta n.º 8468.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939189

CLÍNICA DE GASTRENTERLOGIA DOUTOR TAVARELA
VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8483; identificação de pessoa colectiva n.º 501602399; data da
apresentação: 1726/01072005; pasta n.º 8483.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939170

BRANGUE — ENGENHARIA, CONSULTADORIA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6182; identificação de pessoa colectiva n.º 504074148; data da
apresentação: 1724/01072005; pasta n.º 6182.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939162

CONSTRUÇÕES BF,  S .  A .

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 428; identificação de pessoa colectiva n.º 502024089; data
da apresentação: 1686/01072005; pasta n.º 21 399.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939154

F. LAGES — AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 193-A; identificação de pessoa colectiva n.º 506050106; data
da apresentação: 1702/010705; pasta n.º 12 193-A.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011027152

ESTILOCOUPE — FABRICO E COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA CABELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1176; identificação de pessoa colectiva n.º 500698830; data da
apresentação: 1703/01072005; pasta n.º 1802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939146

CONSTRUÇÕES CHALÉ DO MONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 301; identificação de pessoa colectiva n.º 504113801; data
da apresentação: 1657/01072005; pasta n.º 11 301.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939138

CARDOSO, NEVES E SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 836; identificação de pessoa colectiva n.º 501951784; data
da apresentação: 1615/010705; pasta n.º 8106.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939120

EXISTIR — GABINETE PSICOPEDAGÓGICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 016; identificação de pessoa colectiva n.º 505708620; data
da apresentação: 1603/01072005; pasta n.º 11 016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939111

APOR — AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO
DO PORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6526; identificação de pessoa colectiva n.º 504136267; data da
apresentação: 1625/01072005; pasta n.º 6526.

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

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939090

CLÍNICA PEDIÁTRICA D. ESTEFÂNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2530; identificação de pessoa colectiva n.º 502894130; data da
apresentação: 1720/01072005; pasta n.º 2530.

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

22 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044106
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FERNANDA CAPELA — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7959; identificação de pessoa colectiva n.º 504555790; data da
apresentação: 1719/01072005; pasta n.º 7959.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044114

BARBOSA & FERREIRA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 990; identificação de pessoa colectiva n.º 500590834; data
da apresentação: 1717/01072005; pasta n.º 1446.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044122

FOOTGEST — ACTIVIDADES DESPORTIVAS
E RECREATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 021; identificação de pessoa colectiva n.º 505627396; data
da apresentação: 1714/01072005; pasta n.º 12 021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044130

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DENTÁRIO
DE CEDOFEITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 931; identificação de pessoa colectiva n.º 501856128; data
da apresentação: 1708/01072005; pasta n.º 19 907.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044149

EMPRESA ARTÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5374; identificação de pessoa colectiva n.º 500345392; data da
apresentação: 1695/01072005; pasta n.º 3777.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009710479

FOZGEST — GESTÃO DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 656; identificação de pessoa colectiva n.º 502269740; data
da apresentação: 1672/01072005; pasta n.º 419.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044157

CAMPOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 179; identificação de pessoa colectiva n.º 501253467; data
da apresentação: 1671/01072005; pasta n.º 17320.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044165

FAUSTO LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 665; identificação de pessoa colectiva n.º 502152591; data
da apresentação: 1670/01072005; pasta n.º 21 773.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044173

CINCO MIL E TREZE, GESTÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4320; identificação de pessoa colectiva n.º 503667340; data da
apresentação: 1840/20050705; pasta n.º 4320.

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

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066177

EDUARDO SILVA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3974; identificação de pessoa colectiva n.º 503587915; data da
apresentação: 1841/20050705; pasta n.º 3974.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066185

CLÍNICA SANTA OTÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 175; identificação de pessoa colectiva n.º 502198630; data
da apresentação: 1837/20050705; pasta n.º 19 893.

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

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066193

DR. PIMENTEL TORRES, CLÍNICA
ESTOMATOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 130; identificação de pessoa colectiva n.º 501975039; data
da apresentação: 1830/20050705; pasta n.º 19 071.

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

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066207



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 242 — 20 de Dezembro de 200527 046-(86)

A. RAMALHO — CONSULTADORIA, GESTÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3839; identificação de pessoa colectiva n.º 503559199; data da
apresentação: 1822/050705; pasta n.º 3839.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939464

ERESERV — MOBILIÁRIO URBANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 002; identificação de pessoa colectiva n.º 504169408; data
da apresentação: 1821/050705; pasta n.º 13 002.

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

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939456

BECARTÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 401; identificação de pessoa colectiva n.º 505879832; data
da apresentação: 1820/050705; pasta n.º 1820.

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

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011057248

FUSO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5002; identificação de pessoa colectiva n.º 503805319; data da
apresentação: 1825/050705; pasta n.º 5002.

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

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939448

CARCOSTA — CARTÕES PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1580; identificação de pessoa colectiva n.º 503083437; data da
apresentação: 1832/050705; pasta n.º 1580.

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

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939430

ENCONTRO D’IDEIAS — DESIGN, MARKETING
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 065; identificação de pessoa colectiva n.º 506954315; data
da apresentação: 1729/20050704; pasta n.º 13 065.

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

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066240

ADALBERTO DIAS — ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6041; identificação de pessoa colectiva n.º 504027999; data da
apresentação: 1836/05072005; pasta n.º 6041.

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

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044521

A. BACELAR ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4422; identificação de pessoa colectiva n.º 503680583; data da
apresentação: 1834/05072005; pasta n.º 4422.

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

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044530

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DE PEREIRÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6091; identificação de pessoa colectiva n.º 504049542; data da
apresentação: 1844/06072005; pasta n.º 6041.

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

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044556

ARCO ATLÂNTICO CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3559; identificação de pessoa colectiva n.º 503034045; data da
apresentação: 1665/01072005; pasta n.º 25 222.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044190

AMBISERROYAL — LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 342; identificação de pessoa colectiva n.º 505007185; data
da apresentação: 1669/01072005; pasta n.º 12 342.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002323364

ESCRITÓRIO DE DESIGN, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 730; identificação de pessoa colectiva n.º 502872861; data da
apresentação: 1701/01072005; pasta n.º 730.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939219
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COUTINHO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 414; identificação de pessoa colectiva n.º 500079552; data
da apresentação: 1739/20050704; pasta n.º 15 547.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010664671

BAPTISTA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 263; identificação de pessoa colectiva n.º 500321558; data
da apresentação: 1732/20050704; pasta n.º 14 518.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943992

ANTÓNIO FERNANDES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 319; identificação de pessoa colectiva n.º 500992320; data
da apresentação: 14 531/20050704; pasta n.º 14 531.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010664574

ANTÓNIO BARBOSA & RAMIRO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 480; identificação de pessoa colectiva n.º 502656212; data
da apresentação: 1741/20050704; pasta n.º 8415.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010664566

ANTEIRA — COMÉRCIO DE METAIS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 588; identificação de pessoa colectiva n.º 500022046; data
da apresentação: 1746/20050704; pasta n.º 11 027.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010664558

CAMILO MOTA — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9799; identificação de pessoa colectiva n.º 505273322; data da
apresentação: 1787/04072005; pasta n.º 9799.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939251

CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 867; identificação de pessoa colectiva n.º 500326002; data
da apresentação: 1786/040705; pasta n.º 3829.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939243

DAVIMOR — REVENDA DE IMÓVEIS IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 273; identificação de pessoa colectiva n.º 500207221; data
da apresentação: 1784/04072005; pasta n.º 15 568.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939235

DAVINORGEST — SGPS (SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8026; identificação de pessoa colectiva n.º 504766449; data da
apresentação: 1784/040705; pasta n.º 8026.

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

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939227

CAFÉ, RESTAURANTE, NOBRE AMIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 604; identificação de pessoa colectiva n.º 501917772; data da
apresentação: 1744/20050704; pasta n.º 3312.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010664590

CONCEIÇÃO & ROCHA — CARIMBOS
E GRAVURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9816; identificação de pessoa colectiva n.º 505283212; data da
apresentação: 1743/20050704; pasta n.º 9816.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010664647

CELTIPNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 286; identificação de pessoa colectiva n.º 502757396; data da
apresentação: 1742/20050704; pasta n.º 286.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010664612
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CUNHA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 379; identificação de pessoa colectiva n.º 500081301; data
da apresentação: 1749/20050704; pasta n.º 3540.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010664655

COSTA & DANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 601; identificação de pessoa colectiva n.º 502834951; data da
apresentação: 1745/20050704; pasta n.º 601.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010664639

CLARA INÊS & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 030; identificação de pessoa colectiva n.º 505708132; data
da apresentação: 1750/20050704; pasta n.º 11 030.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010664620

FONSECA, FARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8091; identificação de pessoa colectiva n.º 500117802; data da
apresentação: 1619/20050701; pasta n.º 13 549.

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

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008944000

FARIA & SILVA — SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3297; identificação de pessoa colectiva n.º 503454753; núme-
ro e data da apresentação: 1656/01072005; pasta n.º 3297.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939316

CLÍNICA MÉDICA — DENTÁRIA
DA CONSTITUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2441; identificação de pessoa colectiva n.º 502251674; núme-
ro e data da apresentação: 1800/20050704; pasta n.º 2441.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066010

BARBOSA & BALDAQUE — MEDICINA
& PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 179; identificação de pessoa colectiva n.º 502733411; número
e data da apresentação: 1809/20050704; pasta n.º 179.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066029

E. C. J. — GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4610; identificação de pessoa colectiva n.º 503720003; núme-
ro e data da apresentação: 1808/20050704; pasta n.º 4610.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066037

AZEVEDO & OLIVEIRA — SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6766; identificação de pessoa colectiva n.º 504194640; núme-
ro e data da apresentação: 1806/20050704; pasta n.º 6766.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade em
epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066045

DISTARCO — DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 023; identificação de pessoa colectiva n.º 502541415; nú-
mero e data da apresentação: 1725/20050704; pasta n.º 6897.

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 Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943925

FERNANDO MACHADO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 170; identificação de pessoa colectiva n.º 501395490; nú-
mero e data da apresentação: 1705/2005070; pasta n.º 9519.

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 Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943917

FARMÁCIA VITÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 339; identificação de pessoa colectiva n.º 505648091; nú-
mero e data da apresentação: 1718/20050701; pasta n.º 10 339.

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 Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943909
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AGUIAR BRANCO & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 656; identificação de pessoa colectiva n.º 501373128; nú-
mero e data da apresentação: 1715/20050701; pasta n.º 17 433.

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 Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943895

CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO
DE GONÇALO CRISTÓVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 179; identificação de pessoa colectiva n.º 502201096; nú-
mero e data da apresentação: 1721/20050701; pasta n.º 15 543.

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 Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943887

CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE DR. VÍTOR
CORREIA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 969; identificação de pessoa colectiva n.º 502533161; nú-
mero e data da apresentação: 1706/20050701; pasta n.º 6873.

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 Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943879

CASTRO, CUNHA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1913; identificação de pessoa colectiva n.º 503205257; núme-
ro e data da apresentação: 1704/20050701; pasta n.º 1913.

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 Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943860

EDUARDO VIEIRA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 747; identificação de pessoa colectiva n.º 501433929; nú-
mero e data da apresentação: 1709/20050701; pasta n.º 21 939.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943852

CROMA — SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 083; identificação de pessoa colectiva n.º 501971670; nú-
mero e data da apresentação: 1707/20050701; pasta n.º 17 443.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943836

CAFÉ SANTA LUZIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 913; identificação de pessoa colectiva n.º 502079860; nú-
mero e data da apresentação: 1713/20050701; pasta n.º 15 986.

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 Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008943844

DAVIMO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 525; identificação de pessoa colectiva n.º 502532670; nú-
mero e data da apresentação: 1782/20050704; pasta n.º 6290.

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

26 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066312

F+G — FORMAÇÃO E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 167; identificação de pessoa colectiva n.º 501873171; nú-
mero e data da apresentação: 1843/06072005; pasta n.º 1296.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044599

FAVERO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4438; identificação de pessoa colectiva n.º 503680559; núme-
ro e data da apresentação: 1848/06072005; pasta n.º 4438.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010665643

DONAZINHA — RESTAURANTE E SALÃO DE CHÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 557; identificação de pessoa colectiva n.º 504933566; nú-
mero e data da apresentação: 1860/06072005; pasta n.º 22 941.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939472

ENCERADORA DO BONDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 775; identificação de pessoa colectiva n.º 502485329; nú-
mero e data da apresentação: 1845/06072005; pasta n.º 6915.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939499
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ENERNISA — PRODUÇÃO DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 100; identificação de pessoa colectiva n.º 504701070; nú-
mero e data da apresentação: 1862/06072005; pasta n.º 13 100.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939553

ÁREA ABERTA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 414; identificação de pessoa colectiva n.º 505080958; nú-
mero e data da apresentação: 1861/06072005; pasta n.º 11 414.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939545

CHALLL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9740; identificação de pessoa colectiva n.º 505270013; núme-
ro e data da apresentação: 1824/20050705; pasta n.º 9740.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066169

EDFER — GARAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4900; identificação de pessoa colectiva n.º 500311757; núme-
ro e data da apresentação: 1835/20050705; pasta n.º 4900.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066215

ANABELA MOTA & ALCINA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 896; identificação de pessoa colectiva n.º 506758826; nú-
mero e data da apresentação: 1790/20050704; pasta n.º 12 896.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066223

FERREIRA LEMOS — ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5005; identificação de pessoa colectiva n.º 503805858; núme-
ro e data da apresentação: 1738/04072005; pasta n.º 5005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044467

CONTALEGRIA — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1276; identificação de pessoa colectiva n.º 503048844; núme-
ro e data da apresentação: 1753/04072005; pasta n.º 1276.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044459

EPROCAR — PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4237; identificação de pessoa colectiva n.º 500853967; núme-
ro e data da apresentação: 1751/04072005; pasta n.º 4237.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044440

FERNANDES BONITO & SÁ COSTA
ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8733; identificação de pessoa colectiva n.º 504923587; núme-
ro e data da apresentação: 1752/04072005; pasta n.º 8733.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044432

FEBETEX — REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 059; identificação de pessoa colectiva n.º 502530600; nú-
mero e data da apresentação: 1768/04072005; pasta n.º 7366.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044408

BESSA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 508; identificação de pessoa colectiva n.º 501569537; nú-
mero e data da apresentação: 1767/04072005; pasta n.º 15 494.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044394

AFRICAN TIMBER (PORTUGAL) — MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5190; identificação de pessoa colectiva n.º 503846180; núme-
ro e data da apresentação: 1770/04072005; pasta n.º 5190.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044378
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2 SS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8416; identificação de pessoa colectiva n.º 504786636; núme-
ro e data da apresentação: 1775/04072005; pasta n.º 8416.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006168827

AUGUSTO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 272; identificação de pessoa colectiva n.º 500893942; nú-
mero e data da apresentação: 1803/04072005; pasta n.º 8579.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010929691

ALGEFRA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 855; identificação de pessoa colectiva n.º 504629190; nú-
mero e data da apresentação: 1815/04072005; pasta n.º 12 855.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008557375

DOUROCOSTURA — SOLUÇÕES DE COSTURA
PARA CALÇADO E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 485; identificação de pessoa colectiva n.º 506285103; nú-
mero e data da apresentação: 1736/04072005; pasta n.º 12 485.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939413

AGOSTINHO, RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 735; identificação de pessoa colectiva n.º 500630208; nú-
mero e data da apresentação: 1804/04072005; pasta n.º 7353.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010929730

FLORIBAGA — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE FLORES E FRUTOS SILVESTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2938; identificação de pessoa colectiva n.º 503357720; núme-
ro e data da apresentação: 1812/04072005; pasta n.º 2938.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010933427

DEROMA — IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4135; identificação de pessoa colectiva n.º 503624926; núme-
ro e data da apresentação: 1730/04072005; pasta n.º 4135.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066126

DINIS & DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9796; identificação de pessoa colectiva n.º 505265974; núme-
ro e data da apresentação: 1731/20050704; pasta n.º 9796.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066134

FERRAZ DE LACERDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 885; identificação de pessoa colectiva n.º 506737993; nú-
mero e data da apresentação: 1733/20050704; pasta n.º 12 885.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010655893

CMC — COMUNICAÇÃO VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3697; identificação de pessoa colectiva n.º 503052604; núme-
ro e data da apresentação: 1734/20050704; pasta n.º 25 185.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010655885

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DR.A GENTIL
RUIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8082; identificação de pessoa colectiva n.º 504535382; núme-
ro e data da apresentação: 1735/20050704; pasta n.º 8082.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066142

FERNANDO CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 962; identificação de pessoa colectiva n.º 501250018; nú-
mero e data da apresentação: 1807/04072005; pasta n.º 12 710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939391
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CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DR. NUNO FRANCHINI
CORREGEDOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 850; identificação de pessoa colectiva n.º 505580659; nú-
mero e data da apresentação: 1756/20050704; pasta n.º 10 850.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002241287

EDISCO — EMPRESA EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE DISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 168; identificação de pessoa colectiva n.º 500885699; nú-
mero e data da apresentação: 1813/04072005; pasta n.º 21 867.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939405

CAFÉ PORTUGUÊS SUAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1914; identificação de pessoa colectiva n.º 503206210; núme-
ro e data da apresentação: 1765/20050704; pasta n.º 1914.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066118

ANÍBAL CORREIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 364; identificação de pessoa colectiva n.º 506397489; nú-
mero e data da apresentação: 1863/06072005; pasta n.º 12 364.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939537

ESPAÇO DE JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 326; identificação de pessoa colectiva n.º 505859602; nú-
mero e data da apresentação: 1866/20050706; pasta n.º 11 326.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008111563

CLÍNICA DENTÁRIA FISCHER & ÁVILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1547; identificação de pessoa colectiva n.º 503065242; núme-
ro e data da apresentação: 1846/20050706; pasta n.º 1547.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da
prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002190267

CENTRO DE ORTODONTIA DO PORTO — ALAN
RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3227; identificação de pessoa colectiva n.º 503437468; núme-
ro e data da apresentação: 1849/20050706; pasta n.º 3227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010665589

DENTALCIRURGIC — COMÉRCIO DE MATERIAL
DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 047; identificação de pessoa colectiva n.º 504578642; nú-
mero e data da apresentação: 1847/20050706; pasta n.º 13 047.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010665627

A.  F. M. — ACTIVIDADE FÍSICA E MEDICINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41; identificação de pessoa colectiva n.º 502706295; número e
data da apresentação: 1867/20050706; pasta n.º 41.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008066258

CLÍNICA DOMINGOS GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 144; identificação de pessoa colectiva n.º 502726865; número
e data da apresentação: 1868/20050706; pasta n.º 144.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008044580

PORTO — 2.A SECÇÃO

PTI — PROJECTOS E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

(anteriormente HABQUALI — SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 577; identificação de pessoa colectiva n.º 502366540; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 22/050708.

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

Alteração do contrato: foram alterados os artigos 1.º a 3.º que pas-
sam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PTI — Projectos e Tecnologias de
Informação, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Patrício, 205,
freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria informática, forma-
ção, importação, distribuição, compra e venda de material e soluções
informáticas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de trinta e cinco mil euros, divido em duas quo-
tas iguais, cada no valor nominal de dezassete mil e quinhentos euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, João Alexandre T. Oliveira.
2010038495

RIBEIRO & TENREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 329; identificação de pessoa colectiva n.º 507266404;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 27 e e 28/050711.

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

Cessação de funções de gerente em 22 de Junho de 2005 de João
Adelino Neves Pereira Ribeiro, por renúncia; e alteração do contrato
cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 6.º

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

2 — Fica nomeado gerente o sócio Pedro Manuel de Araújo Ten-
reiro Ferreira da Silva.

3 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura de um só gerente;
b) Mediante a intervenção de um mandatário a quem, de acordo

com o preceituado no número seguinte, tenham sido outorgados po-
deres para o efeito.

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

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010038797

SABE — SOCIEDADE ADMINISTRADORA
DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 790; identificação de pessoa colectiva n.º 502362863; ins-
crição n.º 23; número e data da apresentação: 17/050708.

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

Projecto de cisão simples.
Modalidade: cisão simples — destaque de parte de património para

com ele constituir uma nova sociedade.
Sociedade cindida: a própria sociedade.
Sociedade a constituir:
Firma: Sabe — S. G. P. S., S. A., ou outra que venha a ser aceite

pelo RNPC.
Sede: Rua da Rainha D. Estefânia, 246, 13.º, sala 44, Massarelos,

Porto.
Objecto: gestão de participações sociais de outras sociedades como

forma indirecta do exercício de actividades económicas.
Capital: € 1 781 000.
Alterações projectadas na sociedade cindida:
Firma: Sabe — Imobiliária, S. A., ou outra que venha a ser aceite

pelo RNPC.
Capital: € 469 000, representado por 93 800 acções, com o valor

nominal de € 5 cada uma.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — O Conservador, João Alexandre T. Oliveira.
2010038525

QUEST CONSULTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 626; identificação de pessoa colectiva n.º 507426827; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/050729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 — A sociedade adopta o nome de Quest Consulting, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Damião de Góis, 75, hab. 91, freguesia de Cedo-
feita, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes e serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social em qualquer parte do território nacional ou in-
tracomunitário.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto social consiste na angariação e prestação de serviços de
consultadoria de negócios sobre bens móveis e imóveis e actividades
conexas.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital integralmente realizado em dinheiro é de cinco mil eu-
ros, dividido da seguinte forma:

a) Uma quota com o valor nominal de dois mil e quinhentos euros
pertencente ao sócio Joy Manuel da Silva Valente Vieira;

b) Uma quota com o valor nominal de dois mil e quinhentos euros
pertencente ao sócio Pedro Miguel Ferreira do Rego.

ARTIGO 4.º

Vinculação da sociedade

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, desde já no-
meados sócios-gerentes.

2 — A sociedade obriga-se com:
a) A assinatura do único gerente, se for o caso;
b) A assinatura de um dos sócios-gerentes, em actos ou negócios

que não excedam o valor de vinte e cinco mil euros nomeadamente:
c) A assinatura conjunta de dois gerentes nos seguintes actos ou

negócios:
aa) Comprar, vender, alienar quaisquer móveis ou imóveis de e para

a sociedade;
bb) Comprar, trocar, ou vender viaturas automóveis de e para a

sociedade e contratos de leasing associados;
cc) Conceder e obter empréstimos, pelo tempo, prazos e condi-

ções que entenderem;
d) A assinatura conjunta de um gerente e de um mandatário, den-

tro dos poderes a estes conferidos;
e) A assinatura de um gerente com poderes delegados, dentro dos

limites destes poderes;
A) Aos gerentes, procuradores ou mandatários é absolutamente

proibido usar a firma social e obrigar a sociedade em actos, contratos
ou documentos estranhos a actividade da mesma.

B) Responderão por perdas e danos os gerentes, procuradores ou
mandatários que; contra as disposições legais ou dos estatutos e deli-
beração da gerência ou da assembleia geral, pratiquem actos ou assu-
mam responsabilidade em nome da sociedade.

ARTIGO 5.º

Transmissão de quotas

1 — O consentimento da sociedade a cessão de quotas e dispensa
no caso de cessão entre sócios, sendo exigível relativamente a todas
as demais cessões.

2 — O consentimento da sociedade e pedido por escrito, com in-
dicação do cessionário e de todas as condições da cessão, mediante o
envio à sociedade por correio registado com aviso de recepção.

3 — Em caso de cessão a quaisquer terceiros, a sociedade, em pri-
meiro lugar, e os sócios, depois, gozam de direito de preferência na
aquisição da quota a ceder.

4 — O direito de preferência previsto no número anterior caduca
se não for exercido dentro do prazo de 15 dias, contado, para a soci-
edade, da data de recepção do pedido referido no número dois, e, para
os sócios, da data do termo do prazo de preferência da sociedade ou
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da data em que a sociedade declare prescindir do exercício do seu di-
reito, se anterior.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o representante
legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se farão
representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

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, insolvência ou cessão gratuita;
c) Falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota que seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, divórcio ou separação de pessoas e
bens, se por partilha do respectivo património, a quota não for adju-
dicada no todo ou em parte ao respectivo titular;

aa) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio.

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

ARTIGO 9.º

1 — Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global de duzentos e cinquenta mil euros.

2 — Poderá qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos que à
mesma se tornem necessários, os quais vencerão juros se for delibera-
do nesse sentido.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 — A convocação das assembleias gerais compete a qualquer dos
gerentes e deve ser feita por leio de carta registada, expedida com a
antecedência mínima de 15 dias.

2 — As deliberações da assembleia geral tomadas nos termos da lei
e deste contrato são obrigatórias para todos, ainda que ausentes, dis-
sidentes ou incapazes. Os sócios podem fazer-se representar na as-
sembleias-gerais por qualquer pessoa por eles indicada e por qualquer
das formas previstas no artigo 249.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 11.º

Liquidação

1 — No caso de liquidação da sociedade, será aberta licitação entre
sócios, sendo a adjudicação ao melhor quantia oferecer.

2 — Caberá à gerência exercer as funções de liquidatário, a menos
que a assembleia geral delibere de forma diferente.

Declaram ainda os outorgantes:
Que fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamen-

to do capital social, depositado em nome da sociedade na Caixa Geral
de Depósitos, na agência Damião de Góis, Porto, para fazer face as
despesas de constituição e registo da mesma, bem como a aquisição
de bens de equipamento, deposito esse, que sob sua inteira responsa-
bilidade, declaram ter sido aí efectuado.

Está conforme.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010038886

TÁXIS ASA DELTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 682; identificação de pessoa colectiva n.º 505010674;
averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números
e data das apresentações: 23 a 26/050708.

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

Cessação de funções de gerente, em 18 de Março de 2005, de
Maximino Manuel Gonçalves, por renúncia.

Designada gerente, em 21 de Março de 2005, a sócia Maria Helena
da Glória Inácia de Queirós.

Mudança de sede para a Estrada da Circunvalação, 5369 e 5373,
Paranhos, Porto.

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

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, João Alexandre T. Oliveira.
2010038509

INVESTMANIA — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 923; identificação de pessoa colectiva n.º 503779059;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 24/050704.

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

Recondução dos membros dos órgãos sociais, até ao fim do exercí-
cio de 2006.

Data da deliberação: 23 de Junho de 2005.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — O Conservador, João Alexandre T. Oliveira.
2010659660

GARCIA & ABREUS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6354; identificação de pessoa colectiva n.º 500532230; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 25/050704.

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

Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-
zação, deliberada em 5 de Maio de 2005, no quadriénio de 2005-2008.

Administrador único: Maria Eulália Caldeira de Abreu Ferreira,
casada.

Fiscal único: Armando Meireles e Lopes Vinga, SROC, com sede
na Rua de Júlio Dinis, 936, 2.º, esquerdo, Porto, representada por
António Armando Marques Coelho Meireles, ROC.

Fiscal único suplente: Manuel Hernâni Martins Lopes Vinga, ROC.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — O Conservador, João Alexandre T. Oliveira.
2010659651

SOCIEDADE HOTELEIRA BARBARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 710/820709; identificação de pessoa colectiva
n.º 501285059; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 21 e inscrição
n.º 26; números e data das apresentações: 19 e 20/050714.

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

Cessação de funções de gerente de Joaquim Nélson Cardoso Pinto
da Costa, em 27 de Junho de 2005, por renúncia.

Designação de gerente de Joaquim Gonçalinho Ramos, deliberada
em 27 de Junho de 2005.

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2010039025

RPSC — RUI PEREIRA DA SILVA — CONSULTORIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 984; identificação de pessoa colectiva n.º 504529595; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 26/050711; pasta
n.º 22 154.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Junho de 2005.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010038789

PINTO DE VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 292; identificação de pessoa colectiva n.º 501185593;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 6 e 9/050715.

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

Cessação de funções de gerente de Maria Adelaide do Carmo Fer-
nandes Pinto de Vasconcelos, em 17 de Junho de 2005, por renúncia,
e alteração do contrato cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imó-
veis, revenda dos adquiridos para esse fim, bem como o arrendamen-
to de imóveis.

2 — A sociedade pode adquirir quotas noutras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de inte-
resse económico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco mil
euros e corresponde à soma de quatro quotas, duas do valor nominal de
dois mil euros e uma do valor nominal de oitocentos euros, todas elas
pertencentes à sócia Joana Isabel do Carmo Fernandes Pinto de Vas-
concelos Nogueira Monteiro, e outra do valor nominal de duzentos euros,
pertencente ao sócio Miguel Ângelo Nogueira Monteiro.

§ 1.º Sempre que as necessidades do exercício social o justifiquem,
fica desde já prevista a possibilidade de serem exigidas aos sócios pres-
tações suplementares de capital até ao montante global máximo de
cinquenta vezes o valor do capital social e na proporção das respec-
tivas quotas, desde que deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e gerida por um ou mais gerentes,
os quais poderão ser escolhidos entre os sócios ou estranhos à socie-
dade, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

2 — Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, é necessária a
intervenção ou assinatura de um gerente.

3 — À gerência são atribuídos os mais amplos poderes de adminis-
tração, incluindo o de adquirir ou celebrar promessas de aquisição,
permutar, celebrar contratos de locação financeira, alienar ou cele-
brar promessas de alienação e onerar quaisquer direitos ou bens mó-
veis sujeitos a registo ou bens imóveis, incluindo participações nou-
tras sociedades e em agrupamentos complementares de empresas.

4 — O gerente poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade, para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos a fixar nas respectivas procurações.

5 — O gerente não poderá obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor ou quaisquer outros actos e documentos estra-
nhos aos negócios sociais.

Fica desde já nomeado gerente o sócio Miguel Ângelo Nogueira
Monteiro.

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

Está conforme.

5 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010039173

MÁRMORES & GRANITOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 418; identificação de pessoa colectiva n.º 500184550;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 18/050714.

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

O fiscal único efectivo Bernardes Sismeiro & Associados, SROC,
passou a ser representado por Manuel Heleno Sismeiro, ROC, desde
15 de Outubro de 2004, em substituição de Hermínio António Paulos
Afonso, ROC, Porto, a 1 de Agosto de 2005.

4 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010038959

LEONOR ANDRADE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 080; identificação de pessoa colectiva n.º 501649131; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 35/050714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração do contrato, cujo artigo passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O seu capital social é de dezassete mil novecentos e cinquenta
e seis euros e setenta cêntimos, integralmente realizado em dinheiro,
e corresponde à soma de quatro quotas, pertencentes, uma de sete mil
cento e oitenta e dois euros e sessenta e oito cêntimos, ao sócio
António Augusto Duarte da Silva, e três outras, do valor nominal de
três mil quinhentos e noventa e um euros e trinta e quatro cêntimos,
pertencentes uma a cada um dos sócios Leonor da Conceição Andra-
de, António Rui Andrade Duarte da Silva e Jorge Carlos Andrade
Duarte da Silva.

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

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

Está conforme.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010038860

PRÉLIO — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1563; identificação de pessoa colectiva n.º 502661062; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 10/050714.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 15 de Abril de 2005,
para o quadriénio de 2005-2008:

Administrador único: Ana Maria Rodrigues Ribeiro, casada;
Fiscal único: efectivo — Luís Fernando Moreira Ribeiro, ROC; e

suplente — Ângelo Belisário de Sousa, casado, ROC.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010038924

GUEDES DE MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2435; identificação de pessoa colectiva n.º 503251895; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/050714.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Julho de 2005.

Está conforme.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010038916

JAMOTRADING — COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 398; identificação de pessoa colectiva n.º 972028200;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 12/050714.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de administrador de José Luís Marques Pinto
Monteiro, em 31 de Março de 1995, por renúncia.

4 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010038932

INÊS PEREIRA & M. MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 738/990423; identificação de pessoa colectiva
n.º 504456130; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 02 e 04/050714.

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

Cessação de funções de gerente de Maria José Pereira de Moura,
em 13 de Abril de 2005, por renúncia.

Alteração do contrato, passando os artigos 1.º, 3.º e 5.º, n.º 1, a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Inês Pereira & M. Moura, L.da, e
tem a sua sede na Avenida do Brasil, 95, freguesia da Foz do Douro,
concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Maria Inês Pereira e Fernando Ramiro Pereira.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, já no-
meados gerentes.

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

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2010039017

MANUEL FERREIRA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 327; identificação de pessoa colectiva n.º 500885176; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 30/050714; pasta
n.º 20 481.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Junho de 2005.

Está conforme.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010038843

RICARDO JORGE DA SILVA RODRIGUES
CONSULTORES DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 584; identificação de pessoa colectiva n.º 505868628; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 27/050714.

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

Edifício Aviz I, Avenida da Boavista, 3521, 6.º, sala 604, freguesia
de Aldoar, Porto.

2 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010038835

LIZESTACIONAMENTOS — DESENVOLVIMENTO,
EXPLORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES

DE ESTACIONAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 093; identificação de pessoa colectiva n.º 505302179; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 31/050714.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 28 de Março de
2005, para o quadriénio de 2005-2008:

Conselho de administração: presidente — António Henrique Oli-
veira Mendes, casado; vogais — João Pedro da Costa Cerejo, casado;
e Marco André de Oliveira Martins, divorciado.

Fiscal único: efectivo — Pricewaterhousecoopers & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por José
Pereira Alves, revisor oficial de contas; suplente — António Joaquim
Brochado Correia, revisor oficial de contas.

3 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010038851

QUINTA DO BOM-SUCESSO — INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 331; identificação de pessoa colectiva n.º 503541796;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 13, 14 e 16/050714.

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

Cessação de funções de presidente e vogal do conselho de adminis-
tração, respectivamente: José Miguel Tavares Roque Martins, e Fran-
cisco Pereira Coutinho, em 13 de Maio de 2005, por renúncia; e desig-
nação de administradores, em 13 de Maio de 2005, para o quadriénio
em curso (2003-2006) de Gonçalo Almeida Cunha Castelo Branco,
solteiro, maior e António Eduardo Caiado da Silva Pereira, casado.

5 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2010038967

SOCIEDADE DE EMPREITADAS ADRIANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 983; identificação de pessoa colectiva n.º 500257728; inscri-
ção n.º 41; número e data da apresentação: 42/050701.

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

Projecto de cisão: fusão.
Modalidade: cisão total (com dissolução) da Sociedade de Emprei-

tadas Adriano, S. A., com divisão do seu património em duas partes
para as fundir com as sociedades incorporantes (e destaque de parte
do património da Monte & Monte, S. A., para a fundir com a MON-
TEADRIANO, SGPS, S. A.).

Sociedades incorporantes: MONTEADRIANO, SGPS, S. A., com sede
na Rua do Monte dos Burgos, 470/492, 1.º, Porto, e Monte & Monte,
S. A., com sede na Rua da Maria da Paz Varzim, 116, Póvoa de Varzim.

Sociedades cindidas: a própria sociedade (e Monte & Monte, S. A.).
Alterações projectadas na própria sociedade: será dissolvida (extinta).

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — O Conservador, João Alexandrre T. Oliveira.
2010659635

MONTEADRIANO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9106; identificação de pessoa colectiva n.º 505017334; inscri-
ção n.º 43; número e data da apresentação: 43/050701.

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

Projecto de cisão: fusão.
Modalidade: cisão total (com dissolução) da Sociedade de Emprei-

tadas Adriano, S. A., com divisão do seu património em duas partes
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para as fundir com as sociedades incorporantes e, destaque de parte
do património da Monte & Monte, S. A., para a fundir com a pró-
pria sociedade (MONTEADRIANO, SGPS, S. A.).

Sociedades incorporantes: a própria sociedade (e Monte & Monte,
S. A., com sede na Rua de Maria da Paz Varzim, 116, Póvoa de Var-
zim).

Sociedades cindidas: Sociedade de Empreitadas Adriano, S. A. com
sede na Rua do Monte dos Burgos, 470/492, 1.º, Porto, e Monte &
Monte, S. A.

Alterações projectadas na própria sociedade: nenhuma.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — O Conservador, João Alexandre T. Oliveira.
2010659643

LEONILDE & VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 869/980302; identificação de pessoa colectiva
n.º 504081683; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 23 a 26/050714.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerentes de José Fernando das Neves Fer-
reira e Alzira de Jesus Pereira Rodrigues, em 28 de Junho de 2001,
por renúncia; e designação de gerente Sebastião Mário Borges de Frei-
tas, deliberada em 28 de Junho de 2001.

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Goreti Correia
Varajão Areal Rothes. 2010039033

PÓVOA DE VARZIM

SILVAUTO — SOCIEDADE DE COMPRAS E VENDAS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00147/690130; identificação de pessoa colectiva n.º 500249431;
data da apresentação: 20062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

21 de Junho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010065158

BASILOURO — COMÉRCIO DE METAIS
PRECIOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03262/20030311; identificação de pessoa colectiva
n.º 506491404; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554116

BASÍLIO & ANA — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03196/20021129; identificação de pessoa colectiva
n.º 506386465; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009555309

I. D. COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01924/960322; identificação de pessoa colectiva n.º 503642177;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2002.

4 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009555317

I. D. COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01924/960322; identificação de pessoa colectiva n.º 503642177;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2003.

4 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009555406

SILVOL — CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01934/960426; identificação de pessoa colectiva n.º 503659452;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554124

IMPERFACHADAS — IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA
E RESTAURO DE FACHADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03546/20041115; identificação de pessoa colectiva
n.º 507160495; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554132

SILVA & NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01605/931112; identificação de pessoa colectiva n.º 503148504;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009555210

FERNANDO BASÍLIO — OURO FABRICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02434/990729; identificação de pessoa colectiva n.º 504477730;
data da apresentação: 30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554191

NELSON & OCTÁVIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02431/990719; identificação de pessoa colectiva n.º 504566334;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010061110

VÍDEO PÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00873/870714; identificação de pessoa colectiva n.º 501851178;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2010061098

JOSÉ MANUEL AZEVEDO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02732/010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505542900;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009555287

JOSÉ AUGUSTO BOUCINHA — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03461/20040512; identificação de pessoa colectiva
n.º 506900355; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557107

VEARIZI — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01881/951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503562360;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557115

ANTÓNIO LIMA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02303/981016; identificação de pessoa colectiva n.º 504250922;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557123

CONSTRUÇÕES JOAQUIM VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03110/20020705; identificação de pessoa colectiva
n.º 506072444; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557131

A. SENCADAS — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03050/20020510; identificação de pessoa colectiva
n.º 506090671; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557140

CONSTRUÇÕES JOFEAB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03049/20020401; identificação de pessoa colectiva
n.º 505978440; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557158

ORLANDO VIEIRA & ANTÓNIO ALELUIA
CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03214/20030113; identificação de pessoa colectiva
n.º 506362035; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557077

S. A. G. — SOCIEDADE ABASTECEDORA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01997/961001; identificação de pessoa colectiva n.º 503753904;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557085

PARANHO & PARANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01894/960129; identificação de pessoa colectiva n.º 503594890;
data da apresentação: 30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009557093

LEONARDO MANUEL FARIA MACHADO
CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03405/20040217; identificação de pessoa colectiva
n.º 506826082; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

2 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554302

GOIS PINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03142/20020828; identificação de pessoa colectiva
n.º 506285820; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554370

APROTIL — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01523/930413; identificação de pessoa colectiva n.º 502978651;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008113132

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA CONTRIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02654/010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505276992;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008113221

AMARAL & CURVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03465/20040526; identificação de pessoa colectiva
n.º 506995313; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008113078

CONSTRUÇÕES IRMÃOS RABALDINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03181/20021031; identificação de pessoa colectiva
n.º 506305341; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008125599

SERRALHARIA FERNANDES GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03379/20040108; identificação de pessoa colectiva
n.º 505572575; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554426

FOLTE — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01320/910924; identificação de pessoa colectiva n.º 502622105;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554477

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA — DR. MIGUEL,
SOUSA NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01345/920107; identificação de pessoa colectiva n.º 502674814;
data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554442

TALHO ST.º ANTÓNIO DAS CAXINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03157/20020923; identificação de pessoa colectiva
n.º 506306100; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas relativos
ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554450

CUNHA & LOUREIRO — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03155/20020923; identificação de pessoa colectiva
n.º 506306402; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2009554515
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PV VENDING — EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE VENDING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03573/20050110; identificação de pessoa colectiva
n.º 507145623; data da apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relativa
ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
2008111130

VILA DO CONDE

CARPINTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 04084/050725; identificação de pessoa colectiva n.º 502018089;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8/050725.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração do contrato.
Alterado: Corpo do artigo 1.º.
Sede: Rua da Aldeia Nova, 131, Árvore, ficando o artigo alterado

com a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CARPINTO — Comércio de
Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua da Aldeia Nova, 131, da
freguesia de Árvore, do concelho de Vila do Conde.

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

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008107655

COOPTEX — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00016/050504; identificação de pessoa colectiva n.º 506424200;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/050725.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 21 de Julho de
2005:

Direcção: presidente — Margarida Augusta Oliveira e Silva; vice-
-presidente — Paula Maria Pereira Ferreira, e vogal — Sílvia Julieta
Fonseca Pedras.

Conselho fiscal: presidente — Paula Cristina Gomes Sá Viana Sousa;
vogais — Mónica Gabriela Silva Faria, e Paula Maria Pereira Ferreira.

Prazo: triénio de 2005-2007.

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008107647

CONFECÇÕES SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01050/891106; identificação de pessoa colectiva n.º 502248467;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 4 e 5/050725.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração do contrato.
Alterados: artigos 6.º e 7.º
Sócio e quotas: Joaquim Ferreira dos Santos — 2 de € 2500, cada;

administração: afecta a um ou mais gerentes, a designar em assembleia
geral, mantendo-se gerente, o sócio Joaquim Ferreira dos Santos.

Forma de obrigar: pela intervenção de um gerente, ficando os ar-
tigos alterados com a seguinte redacção:

Cessação de funções de gerência de Maria de Fátima Resende Cor-
reia Santos, por renúncia, em 27 de Abril de 2005.

6.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, com o valor nominal de
dois mil e quinhentos euros cada, ambas pertencentes ao sócio Joa-
quim Ferreira dos Santos.

7.º

1 — A administração e representação da sociedade, ficam a cargo
de um ou mais gerentes, a designarem assembleia geral, os quais têm
ou não remuneração, conforme deliberado pelos sócios.

2 — É gerente o sócio Joaquim Ferreira dos Santos, já designado.
3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,

é suficiente a assinatura de um gerente.

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

16 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008107639

100 ÍCONES — PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03041/010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505618923;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/050722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Julho de 2004.

Está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2008107019

PROBOS — RESINAS E PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02032/970122; identificação de pessoa colectiva n.º 503811823;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 4/050722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Projecto de cisão-fusão.
Modalidade: destaque de parte do património da sociedade cindida

para o fundir na sociedade incorporante; Sociedade cindida; a pró-
pria sociedade; Sociedade incorporante: Promotor — Sociedade Ges-
tora de Participações Sociais, S.A. com sede no lugar e freguesia de
Mindelo, Vila do Conde; Alterações projectadas na sociedade cindi-
da: nenhuma.

Está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2008107736

PROMOTOR — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02118/970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503969095;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 3/050722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Projecto de cisão-fusão.
Modalidade: destaque de parte do património da sociedade cindida

para o fundir na sociedade incorporante; Sociedade cindida: PROBOS —
Resinas e Plásticos, S. A. com sede no lugar e freguesia de Mindelo,
Vila do Conde; Sociedade incorporante: a própria sociedade; Altera-
ções projectadas na sociedade cindida: nenhuma.

Está conforme.

16 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2008107744
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AGRICONDE — COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ALFAIAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00842/870605; identificação de pessoa colectiva n.º 501847588;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 2/050722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Aumento de capital e alteração do contrato.
Capital: € 35 000, após o reforço de € 30 000, realizado em di-

nheiro e subscrito pelos sócios Joaquim de Azevedo Moreira com
€ 20 500, e Maria Delfina de Ascensão Maia Moreira com € 9500;
Alterado: artigo 3.º; Sócios e quotas: Joaquim de Azevedo Moreira —
 € 25 000, e Maria Delfina de Ascensão Maia Moreira — € 10 000,
ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta e
cinco mil euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de valor
nominal de vinte e cinco mil euros pertencente ao sócio Joaquim de
Azevedo Moreira e outra de valor nominal de dez mil euros perten-
cente à sócia Maria Delfina de Ascensão Maia Moreira.

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

16 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2008107620

DIEHL ENCO — ELASTÓMEROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 07120/950207; identificação de pessoa colectiva n.º 503348791;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 9/050727.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Transformação em sociedade unipessoal por quotas.
Data da deliberação: 8 de Junho de 2005.
Termos da transformação:
Sede: Recta do Mindelo, Estrada Nacional n.º 13, ao quilómetro 16,

Mindelo.
Objecto: Produção e comercialização de quaisquer tipos de compo-

nentes de borracha utilizados na indústria automóvel, excluindo tape-
tes e perfis, e adicionalmente a comercialização de qualquer tipo de
mistura de elastómero e de outros produtos similares, bem como a
prestação de serviços conexos com a produção e comercialização de
tais produtos.

Capital: € 5000.
Sócia e quota: DIEHL ENCO — Elastomertechnik GmbH —

 € 5000.
Administração: afecta a três gerentes, nomeados por um período

de 3 anos, ficando, desde já, designados gerentes Claus Günther, casa-
do, Storchenweg 20, D-90480 Nuremberga, Alemanha; Norbert Willi
Haberland, casado, Sonnenstr. 1b, D-53811 Euskirchen, Alemanha, e
Roland Cornel Gass, casado, Rua de Vila Moreira de Cónegos, 77,
Moreira, Maia.

Forma de obrigar: pela intervenção de dois gerentes, ou de um ge-
rente e de um mandatário com poderes, que se rege pelo seguinte con-
trato social:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma DIEHL ENCO — Elastómeros,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede na Recta do Mindelo, Estrada Nacional
n.º 13, ao quilómetro 16, Mindelo, Vila do Conde, Portugal.

ARTIGO 3.º

Objectos

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização de
quaisquer tipos de componentes de borracha utilizados na indústria auto-

móvel, excluindo tapetes e perfis, adicionalmente a comercialização de
qualquer tipo de mistura de elastómero e de outros produtos similares,
bem como a prestação de serviços conexos com a produção e comerci-
alização de tais produtos.

ARTIGO 4.º

Participações

A sociedade pode adquirir, alienar ou onerar, participações noutras
sociedades, incluindo sociedades reguladas por leis especiais, com ob-
jecto social diferente ou sede fora do território.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e encontra-se representado por uma quota, de igual valor
nominal pertencente à sociedade DIEHL ENCO — Elastomertechnik
GmbH.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação activa ou pas-
siva, em juízo ou fora dele, será confiada a três gerentes.

2 — Os gerentes serão nomeados pela única sócia por um período
de três anos.

3 — Os gerentes podem decidir sobre quaisquer matérias, por maioria
simples, desde que estas não requeiram deliberação da assembleia geral.

4 — A sociedade vincular-se-á através da assinatura conjunta de dois
gerentes ou de um gerente e de um mandatário com poderes para o acto.

5 — Os direitos e obrigações dos gerentes bem como outras regu-
lamentações aplicáveis à gerência, não estabelecidas nos presentes
estatutos, serão definidas pela sócia única.

ARTIGO 7.º

Reuniões do conselho de gerência

1 — As reuniões do conselho de gerência serão convocadas pelo
presidente ou dois outros membros do conselho, com um pré aviso
mínimo de catorze dias. A convocação deve ser efectuada por escri-
to, e no caso de notificação a membros não residentes em Portugal
deve ser enviada por correio aéreo, telecópia ou correio electrónico.
O dia do envio e o dia da reunião do conselho de gerência não se
considerarão incluídos no período da convocatória. No caso de maté-
rias urgentes, o presidente pode reduzir o período de convocação e
convocar os gerentes pessoalmente, por telefone, telecópia ou cor-
reio electrónico. O presidente pode cancelar ou adiar a reunião.

2 — Juntamente com a convocatória devem ser enviados e notifi-
cados os pontos da agenda. Qualquer solicitação para introdução de
outros pontos na agenda deverá ser transmitida a tempo e por forma
adequada, de modo a permitir uma votação por escrito.

3 — Excepto no caso abaixo mencionado, as deliberações do con-
selho de gerência serão tomadas durante as reuniões do mesmo.

4 — Fora da reunião convocada nos termos acima referidos, po-
dem ser tomadas deliberações por escrito, por correio aéreo, telecó-
pia ou correio electrónico, desde que não exista objecção de nenhum
dos membros manifestada num período de tempo adequado, determi-
nado pelo presidente.

5 — O conselho de gerência pode validamente reunir, se após con-
vocatória no tempo e termos devidos, metade dos seus membros
participarem nas decisões.

6 — Excepto quando existir decisão em contrário dos gerentes, os
directores de áreas comerciais relacionadas com os assuntos constan-
tes da agenda deverão participar na reunião do conselho de gerência,
sem direito a voto.

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008107698

AZEVEDO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01213/910926; identificação de pessoa colectiva n.º 502623632;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/050727.

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

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Julho de 2005.

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008107701
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EXPLÊNDIDO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03367/020402; identificação de pessoa colectiva n.º 505774356;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 2 e 4/050727.

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

Cessação de funções de gerência de Li Yong, por renúncia em 28
de Junho de 2005.

Designação de gerência:
Nomeada a sócia Lin Meiqin, em 28 de Junho de 2005.

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008107680

SPORTS HOUSE — IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02021/961227 ; identificação de pessoa colectiva
n.º 501495088; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 15 ; números e data das apresentações: 8 e 9/050726.

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

Cessação de funções de gerência de Maria Olívia Gomes de Almei-
da, por renúncia em 30 de Junho de 2005.

Designação de gerência:
Nomeado o sócio Sérgio Carvalho da Silva, em 30 de Junho de

2005.

Está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008107671

SETÚBAL
ALMADA

SULCAF — GABINETE DE CONTABILIDADE
E ASSISTÊNCIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2041/
800409; identificação de pessoa colectiva n.º 500948739;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 08 e 09/20050509.

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

Cessação de funções da gerente Maria Francisca Mendes Semeão
Romana, em 3 de Maio de 2005, por renúncia.

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º e 5.º, ficando
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e oitenta cêntimos
e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de vinte e
quatro mil novecentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos ti-
tulada uma em nome de cada um dos sócios Manuel Estevens Roma-
na e Rui Manuel Semeão Estevens Romana.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios, es-
tando já nomeado gerente o sócio, Manuel Estevens Romana, sendo
suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade.

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2009355733

P.  A .  V. GOMES — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 856/
20052005; identificação de pessoa colectiva n.º 507295358; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20052005.

Certifico que por Paulo António Vitorino Gomes, foi constituída a
sociedade supra referida cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma P. A. V. Gomes — Transportes,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Major Castelino Pais, 14,
2.º, esquerdo, freguesia de Cova da Piedade, concelho de Almada.

3 — Por decisão da gerência, pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de mercadorias
por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio único ou a não
sócios, ficando aquele desde já nomeado gerente e o não sócio, Luís
Miguel Nunes Robalo, solteiro, maior, residente na Praceta de 25 de
Abril, 2, 2.º, A, Cruz de Pau, Amora, Seixal, com ou sem remunera-
ção, conforme o mesmo decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008169693

RESTAURANTE OBJORA — COMIDA RUSSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 857/
20052005; identificação de pessoa colectiva n.º 507342666; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20052005.

Certifico que por Irina Makina, Vladlen Vasiliev e João Guilher-
me Gomes da Silva e Sousa, foi constituída a sociedade supra referi-
da, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Restaurante Objora — Comida
Russa, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Bernardo Santareno, 13,
3.º, esquerdo, em Santo António, freguesia de Costa da Caparica,
concelho de Almada.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restaurante.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
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quotas, duas iguais do valor nominal de dois mil quatrocentos e a cin-
quenta euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Irina
Makina e Vladlen Vasiliev e outra do valor nominal de cem euros
pertencente ao sócio João Guilherme Gomes da Silva e Sousa.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Irina Makina e
Vladlen Vasiliev.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008169685

REGALO & VIDAL, REPARAÇÕES GERAIS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 859/
23052005; identificação de pessoa colectiva n.º 507355806; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/23052005.

Certifico que por José Manuel dos Santos Regalo e Robert Louis
Vidal, foi constituída a sociedade supra referida, cujo contrato é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Regalo & Vidal, Reparações Ge-
rais de Automóveis, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, 36, freguesia
de Sobreda, concelho de Almada.

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 reparação e manutenção de
veículos automóveis, prestação de serviços com veículos pronto-
-socorro, acessoriamente à actividades anteriores; comércio de veícu-
los automóveis, motociclos, peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada 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
conjunta de dois gerentes.

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

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme o original.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008169642

DIMMS E SIMMS INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 861/
24052005; identificação de pessoa colectiva n.º 507346416; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/24052005.

Certifico que por António Manuel Janeiro Alves e Rui Adriano
Martins Gama, foi constituída a sociedade supra referida, cujo contra-
to é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DIMMS E SIMMS — Informática
e Telecomunicações, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Rainha Santa Isabel,
Centro Comercial Rainha de Santa Isabel, 7, loja 23, freguesia da Cova
da Piedade, concelho de Almada.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representarão, no território nacional ou no estrangeiram.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, reparação, manuten-
ção, importação, exportação e representação de material e equipa-
mento informático e de telecomunicações. Prestação de serviços in-
formáticos e de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social é de dez mil euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de cinco mil euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008169065
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NEUSCI — DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA
EM NEUROCIÊNCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 830/
04052005; identificação de pessoa colectiva n.º 503490334; ins-
crição n.º 5; números e data das apresentações: 05 e 06/04052005.

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

Alteração do contrato com aumento de capital, unificação de quo-
tas. Redenominação para euros, nomeação de gerente.

Valor do aumento: 1 604 820$ integralmente realizado mediante
novas entradas em dinheiro e subscrito do seguinte modo:

António José Marques Atalaia, com a quantia de 602 410$, em
reforço da sua quota;

Teresinha Maria Dias Evangelista, com a quantia de 801 928$,
correspondente a uma nova quota;

António Manuel de Sousa Evangelista, com a quantia de 200 482$,
correspondente a uma nova quota.

Nomeação de gerente compete à sócia Teresinha Maria Dias Evan-
gelista, Avenida de 25 de Abril, 36, 2.º, direito, Almada, por delibera-
ção de 28 de Novembro de 2001 e ao sócio António José Marques
Atalaia já anteriormente designado.

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 36, 2.º,
letra D, freguesia de Cacilhas, concelho de Almada.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto consultas médicas de especialidade de
neurologia, pedopsiquiatria e psiquiatria; realização de exames com-
plementares de diagnóstico no âmbito da neutrofisilogia, designada-
mente EEG, potenciais evocados, monitorizações videp-EEG e biop-
sias musculares; importação, distribuição e comercialização de
hardware e software para utilização médica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de dez mil euros e corres-
ponde à soma de três quotas, uma de cinco mil euros do sócio An-
tónio José Marques Atalaia, uma de quatro mil euros da sócia
Teresinha Maria Dias Evangelista e uma de mil euros do sócio
António Manuel de Sousa Evangelista.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de duzentos mil euros.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz
Passão Fortio. 2009376641

VIANA DO CASTELO
VIANA DO CASTELO

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE VIANA
DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2285; identificação de pessoa colectiva n.º 504059505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009671112

GERISA — CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3531; identificação de pessoa colectiva n.º 506703690.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009668235

RUI PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2968; identificação de pessoa colectiva n.º 505677350.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009668049

DOMINGOS LEMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3279; identificação de pessoa colectiva n.º 506047830.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2009663195

M. N. S. — CENTRO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2316; identificação de pessoa colectiva n.º 504116584.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2008122336

DR. PIMENTA DE CASTRO — CLÍNICA
DE PNEUMOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2657; identificação de pessoa colectiva n.º 504914464.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2009668227

HENRIQUE ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2792; identificação de pessoa colectiva n.º 505358344.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2009649320

IMOMUJÃES — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3701; identificação de pessoa colectiva n.º 507077318.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2009649826
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IMPORDARQUE — COMÉRCIO AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3646; identificação de pessoa colectiva n.º 506977420.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2009668219

ENVC — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2398; identificação de pessoa colectiva n.º 504257080.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2009668200

PEGASCONFEX — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2824; identificação de pessoa colectiva n.º 505411377.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2007351200

MERCÊS ALMEIDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2888; identificação de pessoa colectiva n.º 505502984.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2007351218

PEIXOTO & BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2887; identificação de pessoa colectiva n.º 505501708.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2007351226

JOAQUIM ABEL SILVA LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3406; identificação de pessoa colectiva n.º 506247120.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2007351250

AGOSTINHA — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2864; identificação de pessoa colectiva n.º 505487411.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2007805820

TAXIS MANUEL BRITO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3394; identificação de pessoa colectiva n.º 506391884.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2009668197

DAVILIMA — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3049; identificação de pessoa colectiva n.º 505726025.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2009663225

LAPIDIS, DECORAÇÃO E REMODELAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3467; identificação de pessoa colectiva n.º 506539199.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de
Sá Freitas. 2009668189

VILA REAL
CHAVES

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DA FORMIGUINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01337/
040106; identificação de pessoa colectiva n.º 506658856; inscri-
ções n.os 2 e 3.

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

Apresentação n.º 01/050825.
Designação de secretário — Ângela Cristina Peixoto Estêvão, ca-

sada; suplente — Carlos Manuel Ribeiro Borges Jerónimo, casado, em
15 de Julho de 2005.

Apresentação n.º 02/0508025.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Julho de 2005.

Está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado Moura. 2009002369

FOTO SÃO NEUTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01390/
040719; identificação de pessoa colectiva n.º 506921743.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009002334

MONTALEGRE

CONSTRUTOR CIVIL ARTE E PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 196/
990428; identificação de pessoa colectiva n.º 504571206; data da
apresentação: 20050630.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de exercício de 2004.

18 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Jorge Dinis
de Morais. 2007197596

ALVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 147/
960328; identificação de pessoa colectiva n.º 503612111; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de exercício de 2004.

18 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Jorge Dinis
de Morais. 2007197529

TÁXI ALTO RABAGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 209/
000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504691732; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de exercício de 2004.

18 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Jorge Dinis
de Morais. 2007197570

MANUEL CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 273/
020604; identificação de pessoa colectiva n.º 506177114; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de exercício de 2004.

18 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, Paulo Jorge Dinis
de Morais. 2007197502

VISEU
ARMAMAR

FRUTAS CASTRO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 166/
050818; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
050818.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial em epígrafe, pelos
sócios Paula Cristina da Silva Mendes Rodrigues, casada com José
Augusto Fernandes Rodrigues, em comunhão geral e Luís Cardoso de
Castro, casado com Maria Antonieta da Fonseca Mesquita Castro, em
comunhão de adquiridos, cujo pacto se regerá pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Frutas Castro & Mendes, L.da, e vai
ter a sua sede na Praça da República, 18, sala H, freguesia e conce-
lho de Armamar, podendo, por simples deliberação da gerência, ser
transferida a sede para outro local, dentro do município ou para
concelhos limítrofes; bem como serem criadas ou encerradas filiais,
sucursais e agências ou quaisquer outras formas de representação, em
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de frutas e produ-
tos hortícolas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
cinco mil duzentos e cinquenta euros, representado por duas quotas no
valor nominal de dois mil e seiscentos e vinte e cinco euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Paula Cristina da Silva Mendes Rodrigues
e Luís Cardoso de Castro.

4.º

1 — A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberado
em assembleia geral, pertence a ambos os sócios desde já nomeados
gerentes, sendo necessária a intervenção de ambos para obrigar a socie-
dade em todos os actos ou contratos.

2 — É expressamente vedado aos gerentes comprometerem a socie-
dade em actos ou documentos estranhos aos negócios sociais, desig-
nadamente fianças, letras de favor e semelhantes, respondendo pes-
soalmente o contraventor pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos
que venha a ocasionar.

3 — Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, alterar
ou rescindir os respectivos contratos, independentemente do prazo;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis, outros mó-
veis e imóveis para a Sociedade, assinando os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais ou
industriais;

d) Confessar, desistir, transigir em juízo;
e) Celebrar contratos de locação financeira leasing.

5.º

As cessões de quotas são livres entre os sócios, e, a favor de estra-
nhos necessitam do consentimento da sociedade, que terá direito de
preferência, em primeiro lugar, bem como os sócios, em segundo lugar.

1 — As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras forma-
lidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios
com antecedência mínima de 15 dias.

2 — A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros
sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal.

7.º

A gerência fica autorizada a partir desta data a celebrar quaisquer
negócios jurídicos por conta da sociedade no âmbito do respectivo
objecto.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de trinta mil euros.

Declararam, finalmente os outorgantes que a gerência fica autori-
zada a proceder a quaisquer levantamentos da conta de depósito ban-
cário, à ordem da sociedade, na Caixa Geral de Depósitos, S. A., Agência
de Armamar, a fim de suportar as despesas de constituição e registo
e para aquisição ou pagamentos de equipamentos ou outras despesas
inerentes ao seu início de actividade.

Está conforme.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Lúcio
Rodrigues. 1000291290

LAMEGO

RESTAURANTE TÍPICO MINA DO REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 497/
960104; identificação de pessoa colectiva n.º 503605050; número
e data da apresentação: 05/20050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo da prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008187616

L. J. — LIMA JÚNIOR — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00227/
841205; identificação de pessoa colectiva n.º 501405798; número
e data da apresentação: 01/20050621.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo da prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2011010446

TALHO IDEAL DE LAMEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 002237/
840711; identificação de pessoa colectiva n.º 501519360; número
e data da apresentação: 06/20050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo da prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008187624

ELECTRO SÃO GABRIEL DE ESPERANÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00128/
770419; identificação de pessoa colectiva n.º 500641900; número
e data da apresentação: 07/20050616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo da prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008187632

OLIVEIRA DE FRADES

BASTOS SERVICE — SERVIÇO DE LIMPEZA, L.DA

Sede: Rua da Remolha, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 465/010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505640732;
data da apresentação: 01072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254727

COZIFRADES — COZINHAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: lugar de Nogueira, freguesia de Ribeiradio, concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 244/930127; identificação de pessoa colectiva n.º 502907681;
data da apresentação: 01072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254735

OÁSIS SNACK-BAR, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora do Carmo, freguesia
e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 239/921030; identificação de pessoa colectiva n.º 502862700;
data da apresentação: 01072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254719

COSTA BARROS — CENTRO TÉCNICO
DE PNEUS, L.DA

Sede: Vila de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 298/951030; identificação de pessoa colectiva n.º 503510564;
data da apresentação: 04072005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe referen-
tes ao ano de 2004.

Conferi, está conforme.

17 de Agosto de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254700

VISEU

AUDIOTON — COMÉRCIO DE PRÓTESES
AUDITIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5396;
identificação de pessoa colectiva n.º 506460347; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 28/20050811.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada não havendo bens a partilhar com a aprovação de
contas em 31 de Dezembro de 2004.

18 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2009502264

NOVISTOFOS — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3647;
identificação de pessoa colectiva n.º 504581325; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20050811.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada não havendo bens a partilhar com a aprovação de
contas em 10 de Agosto de 2005.

19 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2009502361

CARLA, FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4423;
identificação de pessoa colectiva n.º 505664011; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 2 ; número e data da apresentação: 30/17082005.

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

2 — Apresentação n.º 30/20050817, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções da gerente Sónia Catarina Gonçalves

Silva Ferreira, por renúncia em 1 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2009502418
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PLUMA — PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1563;
identificação de pessoa colectiva n.º 501971483.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe cujas contas
foram aprovadas em 20 de Julho de 2005.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2009502370

VISPROF — PROJECTOS E FISCALIZAÇÃO
DE SANEAMENTO BÁSICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4623; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505922983; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 31 e 32/11082005.

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

1 — Averbamento of. n.º 1, apresentações n.os 31 e 32/20050811.

Cessaram funções de gerentes Maria Angelina Gonçalves de Oli-
veira Valente da Cruz Correia e Vítor Manuel de Barros Albuquerque,
por renúncia a partir de 15 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2009502310

PENETRA & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4107;
identificação de pessoa colectiva n.º 504997033; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/20050822.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada não havendo bens a partilhar com a aprovação de
contas em 12 de Agosto de 2005.

25 de Agosto de 2005. — O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 2009503058
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