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4. Empresas — Registo comercial

LISBOA
CASCAIS

ALL MOTTA, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 712
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505828430; número
e data da apresentação: 7046/20040806.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2007506793

GOLDFITNESS — ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 496-A
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505508796; número
e data da apresentação: 7307/20040817.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009996674

INÍCIO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08200
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503019216; número
e data da apresentação: 9009/20041022.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2003.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2008429334

BRANQUINHO & NUNES GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 035
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501684425; núme-
ro e data da apresentação: 9812/20041210.

Certifico que, em relação à sociedade supra, foram depositados os
documentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Adjunta do Conservador, Rita Madalena
Lopes Maio Martins da Silva. 2006658557

LN — AUDITORES E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 099
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502286784; número
e data da apresentação: 9851/20041213.

Certifico que, em relação à sociedade supra, foram depositados os
documentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2006. — A Adjunta do Conservador, Rita Madalena
Lopes Maio Martins da Silva. 2012292690

PLANITRADE — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06954
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507072006; aver-
bamento n.º 02 à inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
05/20050630.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede:
Sede: Rua de Gil Eanes, lote C-3, 1.º, direito, Matarraque, freguesia

de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Lucília Maria Gomes
Jacinto. 2010011619

VILA FRANCA DE XIRA

SOGOPA — SERVIÇOS DE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 07029/051207; identificação de pessoa colectiva
n.º 507431812; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/
051207.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas entre Paulo
Jorge Figueira de Sousa Gomes, Daniel Pedrosa de Sousa Anabela, Maria
Vicente Carraço de Sousa Gomes e Maria de Fátima Ferreira Teixeira
de Sousa, a qual se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação SOGOPA — Serviços de
Consultoria, L.da,

2 — A sociedade tem a sua sede no Casal do Bisau, lote 1, São João
dos Montes, em Vila Franca de Xira.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de consultoria para os
negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota no valor nominal de € 1250 pertencente ao sócio Paulo Jorge
Figueira de Sousa Gomes; uma quota no valor nominal de € 1250
pertencente ao sócio Daniel Pedrosa de Sousa; uma quota no valor
nominal de € 1250 pertencente à sócia Anabela Maria Vicente Car-
raço de Sousa Gomes; e uma quota no valor nominal de € 1250 per-
tencente à sócia Maria de Fátima Ferreira Teixeira de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida no mínimo
por dois gerentes, a eleger em assembleia geral.

2 — A gerência da sociedade não será remunerada, salvo delibera-
ção em assembleia geral.

3 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

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 sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores da socie-
dade para a prática de determinados actos nos termos que constem
dos respectivos mandatos ou procurações.
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ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, depende sempre de con-
sentimento expresso da sociedade, gozando os sócios em primeiro lugar
e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Com consentimento do respectivo titular;
b) Em caso de penhora, arrolamento, arresto ou qualquer outra

forma de apreensão judicial da quota ou ainda quando, por qualquer
motivo, se proceda à sua arrematação ou apreensão judicial;

c) Em caso de falecimento ou extinção do respectivo titular;
d) Em caso de falência, insolvência, interdição ou inabilitação do

sócio;
e) No caso de a quota ser cedida sem consentimento da sociedade

ou com violação do estabelecido neste contrato quanto ao direito de
preferência;

f) Em caso de partilha judicial ou extra-judicial da quota, se a quota
não for adjudicada ao respectivo titular.

ARTIGO 9.º

Quando seja conveniente, precedendo deliberação tomada em as-
sembleia geral, podem ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante do capital social e qualquer dos sócios poderá
fazer à sociedade os suprimentos de que esta carecer para o desenvol-
vimento dos seus negócios, os quais vencerão ou não juros, conforme
for acordado.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, diri-
gidas. aos sócios, para as suas moradas conhecidas na sociedade com
antecedência não inferior a 15 dias, sempre que por lei, não sejam
exigidas outras formalidades.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2009961129

PÓVOA 2000 — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04452/990330; identificação de pessoa colectiva
n.º 505033348; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 02/
051207.

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: 29 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2009961110

GSF MOTORS — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 05736/020517; identificação de pessoa colectiva
n.º 505888475; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 01/051207.

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

Deslocação da sede social para a Rua de Manuel Afonso de Carva-
lho, 18, 1.º , esquerdo, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2009961749

SANITRADE — PRODUTOS QUÍMICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 04583/990810; identificação de pessoa colectiva

n.º 501238794; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 10 e 12/051129.

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

Cessação de funções de gerentes de Vítor Manuel Assis Cabeleira,
por renúncia em 11 de Novembro de 2005.

Alteração parcial do contrato, o qual passa a ter a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de SANITRADE — Produtos
Químicos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada do Adarse,
Edifício Sanitrade, em Alverca, freguesia de Alverca, concelho de Vila
Franca de Xira.

2 — Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na produção, distribuição, comercializa-
ção, importação e exportação de produtos químicos em geral, inclu-
indo para alimentação animal, pré-misturas de alimentação animal,
para alimentação humana, para piscinas e similares, produtos para
pecuária consultoria, estudos de gestão, marketing e investimentos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, e encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e é representado por uma quota de
igual valor pertencente ao sócio Nazimber Investments, LLC.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objec-
to diferente, reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 — O sócio poderá em assembleia geral deliberar que lhe sejam
exigidas prestações suplementares até ao montante de quarenta e nove
mil, oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos.

2 — O sócio poderá fazer-se representar nas assembleias gerais por
outra pessoa, mediante carta, dirigida ao presidente da mesa da as-
sembleia geral, e ainda que tais assembleias se efectuem sem obser-
vância de formalidades prévias.

3 — O mandato conferido nos termos deste número poderá vigo-
rar por tempo indeterminado.

4 — O sócio poderá deliberar que, no decurso de um exercício, sejam
realizados adiantamentos sobre lucros.

ARTIGO 6.º

1 — A administração da sociedade, a sua representação fora e em
juízo, activa e passivamente, fica a cargo da gerência.

2 — O gerente poderá ou não ter direito a uma remuneração, sen-
do que esta, a existir, será fixada pela assembleia geral. A remunera-
ção do gerente poderá consistir, total ou parcialmente, na participa-
ção dos lucros da sociedade, conforme o deliberado em assembleia geral.

3 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá constituir mandatário ou mandatários, nos ter-
mos e para os efeitos do artigo 256.º do Código Comercial.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exija outros prazos, as assembleias gerais serão
convocadas por carta registada, dirigida aos sócio com a antecedência
mínima de 10 dias.

ARTIGO 9.º

Com respeito pelo disposto no artigo 33.º do Código das Socie-
dades Comerciais, os lucros apurados em cada exercício, depois de de-
duzida a percentagem legal necessária à constituição ou reintegração
da reserva legal, terão a aplicação que for deliberada em assembleia
geral e sem sujeição a qualquer limite mínimo de distribuição ao só-
cio.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2009961102
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LOUREIRO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 02831/931022; identificação de pessoa colectiva
n.º 503092002; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
051129.

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: 15 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2010275993

FP MOTORS — AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 507538846; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
03/051222; pasta n.º 7050.

Certifico que foi constituída por Pedro David Faria da Costa Pin-
to, uma sociedade unipessoal, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de FP Motors — Automóveis
e Máquinas Agrícolas, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Estrada
Nacional n.º 10, Bairro do Paraíso, 40 e 42, rés-do-chão, loja, fre-
guesia e concelho de Vila Franca de Xira, podendo a gerência mudar
a sede social para dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe
e criar dependências, filiais ou agências em qualquer lugar do territó-
rio nacional ou das comunidades europeias.

2.º

A sociedade tem por objecto social comércio de automóveis novos
e usados, tractores e máquinas agrícolas. Comissionista.

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 Pedro David Faria da Costa Pinto.

4.º

1 — A administração e gerência dos negócios da sociedade ficam a
cargo do não sócio Fernando Mário Lopes da Costa Pinto, casado,
residente na Urbanização do Mosteiro, lote 24, Cotovios, São João
dos Montes, Vila Franca de Xira, que desde já fica nomeado gerente,
com ou sem remuneração.

2 — Competem à gerência os mais amplos poderes para a gestão
dos negócios sociais e a representação da sociedade em juízo e fora
dele, activa e passivamente.

3 — A sociedade poderá nomear procuradores com poderes para a
representar na prática de certos actos ou de certas categorias de actos.

4 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um geren-
te ou de um procurador, nos exactos termos dos respectivos mandatos.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2004211296

VETEM PORTUGUESA — PRODUTOS VETERINÁRIOS
E ZOOTÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 502690534; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
06/051222; pasta n.º 2415.

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: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2012347452

VETEM PORTUGUESA — PRODUTOS VETERINÁRIOS
E ZOOTÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 02415/920127; identificação de pessoa colectiva
n.º 502690534; data da apresentação: 920127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada à
prestação de contas com referência ao exercício de 2004, tendo fica-
do depositado em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Santos Neves Lemos. 2012347126

CONFORLIMPA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 507543688; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/051222; pasta n.º 7022.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas entre An-
dreia Cristina Guerra Quaresma Almeida Cardoso e Grupo CONFOR-
LIMPA — Sociedade Gestora de Participações Sociais, L.da, a qual se
rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação CONFORLIMPA — Imo-
biliária, L.da, com sede na Quinta das Areias, Areias de Baixo, Polígo-
no dos Álamos, lote 38, Edifício Lezíria XXI, freguesia de Castanhei-
ra do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

2.º

O sociedade tem por objecto: administração, compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para os indicados fins.

3.º

O capital social integralmente realizado em de dinheiro é de um
milhão de euros correspondente à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de duzentos mil euros da sócia Andreia Cristina Guerra Qua-
resma Almeida Cardoso e outra do valor nominal de oitocentos mil
euros da sócia Grupo CONFORLIMPA — Sociedade Gestora de Par-
ticipações Sociais, L.da

4.º

A gerência da sociedade será eleita e destituída em assembleia ge-
ral, ficando desde já nomeado gerente o Sr. Armando Almeida Cardo-
so, divorciado, natural da freguesia de Socorro, concelho de Lisboa,
domiciliado na Avenida de Bernardo Santareno, 10, 3.º, esquerdo, em
Santarém, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos sejam de que natureza forem.

5.º

A sociedade poderá abrir filiais em qualquer ponto do país, bastan-
do para tal que seja deliberado em assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, tendo esta
e os restantes sócios direito de preferência na sua aquisição.

§ único. Havendo mais de um sócio interessado em usar deste direi-
to, e salvo convenção em contrário, a quota ou parte será dividida
pelos pretendentes na proporção do valor da quota que já possuam na
sociedade.

7.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou falência de
qualquer sócio e continua com os sobrevivos ou capazes e com os
herdeiros do falecido, representados pelo cabeça de casal, no caso da
herança permanecer indivisa.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor que resul-
tar do último balanço, nos seguintes casos:

a) lnsolvência ou falência do sócio titular;
b) Quando a quota for arrolada, penhorada, arrestada, apreendida,

ou por qualquer outra forma sujeita a apreensão ou venda judicial;
c) Por interdição ou inabilitação do sócio;
d) Quando por divórcio ou separação de pessoas e bens de qualquer

sócio, a respectiva quota não fique a pertencer ao sócio titular.
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9.º

A sociedade poderá, mediante deliberação em assembleia geral, ter
participação noutras sociedades ainda de que objecto diferente, e em
agrupamentos complementares de empresas.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, e igualmente poderão ser feitas à Caixa Social, prestações
suplementares de capital, até ao décuplo do capital social, desde que
aprovados e deliberados em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Célia Maria
Namorado da Silva Perú. 2012347479

ANABELA — CABELEIREIRO E INSTITUTO
DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícu-
la n.º 03677/961014; identificação de pessoa colectiva
n.º 503736120; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 06/
011116.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do aumento: 1 002 410$, realizado em dinheiro, e subs-

crito por 1928$ de Anabela da Silva Gonçalves Saraiva e 482$ de
Bernardino Pestana Saraiva, reforçando as suas quotas.

Alteração parcial do contrato, tendo alterado quanto ao artigo 3.º
o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, respectivamente, de
quatro mil euros, pertencente à sócia Anabela da Silva Gonçalves
Saraiva e de mil euros pertencente ao sócio Bernardino Pestana Sa-
raiva.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Selas Gonçalves Bento. 2009939468

PORTO
LOUSADA

LOUSAPETRO — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: lugar da Boavista, Nogueira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00843/
970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503831239; data da
apresentação: 051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano do exercício de 2003 na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008232743

LOUSAPETRO — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: lugar da Boavista, Nogueira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00843/
970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503831239; data da
apresentação: 051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano do exercício de 2004 na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008232751

BMC — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Visconde de Alentem, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00370/
890403; identificação de pessoa colectiva n.º 502139315; data da
apresentação: 051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano do exercício de 2003 na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008227995

BMC — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Visconde de Alentem, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00370/
890403; identificação de pessoa colectiva n.º 502139315; data da
apresentação: 051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano do exercício de 2004 na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008228231

BRAVISAUTO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: lugar de Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00163/
830329; identificação de pessoa colectiva n.º 500047740; data da
apresentação: 051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano do exercício de 2004 na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008232760

BRAVISAUTO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: lugar de Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00163/
830329; identificação de pessoa colectiva n.º 500047740; data da
apresentação: 051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano do exercício de 2003 na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008232778
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MARCO DE CANAVESES

PINTO TEIXEIRA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00596/920127; identificação de pessoa colectiva
n.º 502699760; números e data das apresentações: 03 e 04/
20051219.

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

Pela inscrição n.º 7.
Alteração parcial do contrato de sociedade, sendo sócios Manuel

Pinto Teixeira, casado em comunhão de adquiridos com Dalila Mica-
ela Ribeiro Pinto; Joaquim Fernando Pinto Teixeira, casado em co-
munhão de adquiridos com Maria Cristina Rodrigues da Silva; José Pinto
Teixeira, casado em comunhão de adquiridos com Maria Manuela
Ribeiro Pinto Teixeira.

Artigos alterados: 1.º e 3.º

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Pinto Teixeira &
Irmãos, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Ventoseira, freguesia de
Rio de Galinhas, concelho do Marco de Canaveses.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
mudada para qualquer outra zona do concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, em qualquer ponto do país.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de sessenta mil euros e
corresponde à soma de três quotas, cada uma no valor nominal de
vinte mil euros, uma de cada um dos sócios José Pinto Teixeira, Jo-
aquim Fernando Pinto Teixeira e Manuel Pinto Teixeira.

Foi depositado o texto actualizado do contrato da sociedade.

Conferido, está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007901056

PAÇOS DE FERREIRA

MIDFIELD — IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01872/020311; identificação de pessoa colectiva n.º 505956861;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 14 e 15/051206.

Certifico que, por carta de 5 de Janeiro de 2005, cessou funções de
administrador único Mário Pereira Pinto, por renúncia.

Data da comunicação: 5 de Janeiro de 2005.
Mais certifico que por acta n.º 3 de 21 de Janeiro de 2005, foi

designado até ao final do quadriénio o administrador único Carlos
António Rocha Moreira da Silva, casado.

Data da deliberação: 21 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria de Fátima dos Santos
Fernandes. 2008680908

PAREDES

JARDINS DO SOUSA — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 504302620; inscrição n.º 3; número e
data da apresentação: 06/20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução, sendo o prazo para a liquidação até 31 de Dezembro de
2006.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009872797

PENAFIEL

MUNDO DOS FATOS — COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: lugar da Estrada, Santa Marta, freguesia de Santa Marta,
4560-000 Penafiel

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula
n.º 507402022; número e data da apresentação: 5/20051221.

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

Cessação de funções de membro do órgão social.
Gerência: gerente — Daniel Filipe Ribeiro Magalhães, por renún-

cia de funções, em 3 de Dezembro de 2005.

4 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Antónia Maria Cardoso da
Silva. 2009567897

PORTO — 1.A SECÇÃO

A ARTE DE BEM VESTIR E REPRESENTAR OS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua do Duque Terceira, 135, rés-do-chão, sala 1, Bonfim,
Porto, 4000 Porto

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504579975; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6 ; números e data das apresenta-
ções: of. 34 e 35/20051230.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 34/20051230.
Cessação de funções de membro do órgão social.
Gerência:
Sónia Alexandra da Silva Vieira Mendes Faria.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 3 de Julho de 2002.

Mais certifico que pela apresentação of. 1 da apresentação n.º 34/
20051230, referente ao averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1, of. 1 da apresentação n.º 34/20051230.
Cessação de funções de membro do órgão social.
Gerência:
Sónia Alexandra da Silva Vieira Mendes Faria.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 3 de Julho de 2002.

Mais certifico que pela apresentação n.º 35/20051230, referente à
inscrição n.º 6, foi efectuado o registo de unificação de quotas, alte-
ração do contrato de sociedade, mudança da sede e designação de
membro de órgão sociais

Artigos alterados: n.º 1 do artigo 1.º, corpo do artigo 3.º e n.os 1 e
2 do artigo 40, cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma A Arte de Bem Vestir e Represen-
tar os Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Alberto Macedo,
334, freguesia de Paranhos, cidade do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma
a cada um dos sócios José Filipe Pinheiro Morais e Pedro Miguel
Pinheiro Morais.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, José Filipe
Pinheiro Morais e Pedro Miguel Pinheiro Morais.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.
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Os documentos que serviram de base ao presente registo encon-
tram-se depositados na 1.ª Conservatória do Registo Comercial do
Porto – 1.ª Secção.

19 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2008055396

FINICRÉDITO — INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
DE CRÉDITO, S. A.

Sede: Rua de Júlio Dinis, 158-160, 2.º, Massarelos, Porto,
4050 Porto

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502774312; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 4/20051230.

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

Inscrição n.º 4; apresentação n.º 4/20051230.
Aumento do capital e fusão.
Montante do aumento : 10 000 000 euros
Montante realizado: 10 000 000 euros
Modalidade e forma de subscrição: 5 000 000 euros por transfe-

rência global da sociedade incorporada e 5 000 000 euros em nume-
rário.

Artigos alterados: n.º 1 do artigo 4.º

ARTIGO 4.º

Capital social

1 — O capital social é de trinta milhões de euros, encontrando-se
integralmente subscrito e realizado e está dividido em trinta milhões
de acções ordinárias no valor nominal de um euro cada.

Está conforme. É o que me cumpre certificar.

16 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 2008055361

PORTO — 2.A SECÇÃO

SODIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 500270791; averbamento
n.º 1; número e data da apresentação: 19/20051129; pasta
n.º 13 499.

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

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/20051129.
Mudança da sede
Sede: Rua de Ceuta, 63, Vitória, Porto.

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

Está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Correia
Varajão Areal Rothes. 2008031276

L’ ART DE LA PINTURE — COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 636; identificação de pessoa colectiva n.º 506882454; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/040309; pasta
n.º 27 625.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Contrato de sociedade

No dia 9 de Março de 2004, na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida Dr. Fran-

cisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de Fátima Esteves,
notária deste cartório, compareceram:

Paulo António Marques Ribeiro, número de identificação fiscal
191790532, e mulher Fernanda Paula Nogueira Teles Ribeiro, núme-
ro de identificação fiscal 196420741, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, naturais ele da freguesia de Ramalde, ela da fre-
guesia de Cedofeita, ambas do concelho do Porto, e residentes na Rua
da Pinta, 339, freguesia de Barca, concelho da Maia, portadores dos
bilhetes de identidade respectivamente n.os 7785826 e 7688646, ambos
emitidos em 21 de Janeiro de 1999 por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de socie-

dade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação L’ART DE LA PINTU-
RE — Comércio e Representação de Tintas, L.da, e tem a sua sede na
Rua do Campo Limpo, 168, freguesia de Paranhos, concelho do Por-
to.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação de
tintas, vernizes e produtos similares bem como de materiais de cons-
trução civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios.
2 — O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar de um balanço especialmente feito para
esse fim, no prazo de 30 dias, e será pago ao seu titular em duas pres-
tações iguais e semestrais, com vencimento seis meses e um ano após
o referido balanço.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária ou
de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estranho que
a todos represente na sociedade.
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ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

Disposição transitória

Que as entradas em dinheiro correspondentes ao capital social, já
realizadas, foram depositadas em 2 do corrente mês, na Agência do
Banco Millennium-BCP, em Constituição-Porto e que a gerência fica
desde já autorizada a proceder ao levantamento do mesmo a fim de
custear as despesas de constituição, instalação da sede social e registo
da sociedade.

Assim o outorgaram.
Foram-me exibidos:
a) Certificado da admissibilidade da firma adoptada pela sociedade,

expedido em 9 de Fevereiro findo pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas;

b) NIPC P 506882454, do qual consta o CAE 51 532.
Preveni os outorgantes da obrigação de ser requerido o registo des-

te acto no prazo de três meses a contar de hoje.

16 de Março de 2006. — O Segundo-Ajudante, João Francisco
Ponte Chora. 2004406020

OLIVEIRA NETA & METELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º  59 487/050530; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 09/051012.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato: artigo alterado 4.º

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, está dividido em duas quotas iguais de sete mil e quinhentos
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Pedro Daniel Fernan-
des Neta e Ângela Maria Quintalo Perez.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936287

PORTO INN — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º  59 812/051012; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/20051012.

Certifico que, foi constituídas a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 13 de Setembro de 2005, perante mim, licenciado, Luís
Manuel Moreira de Almeida, notário deste concelho de Santa Maria
da Feira, com Cartório à Rua do Jornal Correio da Feira, 5, 1.º, direi-
to, nesta cidade de Santa Maria da Feira, compareceu como outor-
gante:

Miguel Nuno de Vaz Osório e Mendonça, casado sob o regime da
comunhão geral com Ana Maria Azevedo Illa Mendonça, natural da
freguesia de Cedofeita, concelho do Porto e residente na Avenida
Villagarcia de Arosa, 1062, 4.º, esquerdo, da freguesia e concelho de
Matosinhos, contribuinte n.º  179563726, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 6458287, de 30 de Setembro de 2002, dos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa, que outorga por si e na qualidade de procu-
rador de Alexandre José da Silva Ribeiro, solteiro, maior, natural de
Angola e residente na Rua do Comandante Stona, 30, Luanda, Ango-
la, contribuinte n.º 190548894, qualidade e poderes que resultam da
procuração, que arquivo.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu referido
documento de identificação.

E disse:
Que pela presente escritura entre ele e ó seu representado é cele-

brado um contrato de sociedade, sob o tipo de sociedade comercial
por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Porto Inn — Indústria Hote-
leira, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua do Bom Sucesso, 372, 4.º, direito, no
Porto.

3 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
transferida para outro local dentro do concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação.

2.º

1 — Constitui objecto da sociedade a indústria hoteleira; explora-
ção de estabelecimentos de restauração; o comércio de bebidas e de
géneros alimentícios; importação e exportação e serviços de cate-
ring.

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

3.º

1 — O capital social, inteiramente realizado em numerário, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Miguel Nuno
de Vaz Osório e Mendonça e Alexandre José da Silva Ribeiro.

2 — Poderão ser realizados suprimentos à sociedade nas condições
a estabelecer em assembleia geral.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante igual a cinco vezes o valor do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral será exercida
por um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

6.º

1 — A cessão, total ou parcial, de quotas a pessoas estranhas à
sociedade só poderá ser feita se esta, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes, em segundo lugar, não preferirem na aquisição.

2 — Se mais de um sócio não cedente pretender usar do direito de
preferência, a quota objecto de cessão, será dividida entre os sócios
pretendentes na proporção das quotas de que dispunham ao tempo da
cessão.

3 — Pretendendo qualquer sócio alienar total ou parcialmente a sua
quota a pessoa estranha à sociedade deverá comunicar a sua preten-
são por carta registada com aviso de recepção, endereçada para o
domicilio de cada um dos sócios e para a sede social, da qual constará
o preço oferecido e a identificação da pessoa a quem pretende aliená-
-la.

4 — Nos 15 dias imediatos à recepção da carta do sócio cedente
será convocada e realizada uma assembleia geral da sociedade, para
deliberar se esta pretende ou não preferir na aquisição da quota, de-
vendo da respectiva convocação constar obrigatoriamente o motivo
da reunião.

5 — A deliberação tomada será comunicada ao sócio cedente e aos
outros no prazo de quarenta e oito horas por carta registada com
aviso de recepção.

6 — A falta de convocação da assembleia geral no prazo indicado
significa que a sociedade não pretende exercer o direito de preferên-
cia.

7 — Se a sociedade não declarar que pretende exercer o seu direito
de preferência, o sócio ou sócios não cedentes que queiram exercê-lo
deverão comunicar a sua pretensão, também por carta registada com
aviso de recepção, à sociedade e ao sócio cedente no prazo de 30 dias
a contar da notificação à sociedade.
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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 foi adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, 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, 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.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936279

MÁRMORES & GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 418/441214; averbamentos n.os 05 e 06 às inscrições n.os
11 e 15; números e data das apresentações: 10, 11 e 12/050927.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do fiscal único efectivo — Bernardes Sismei-
ros & Associados, SROC, por renúncia em 29 de Junho de 2005.

Cessação de funções do fiscal único suplente — Carlos Marques
Soares, ROC, por renúncia em 29 de Junho de 2005.

Nomeação do fiscal único e suplente até ao termo do mandato em
curso (2004-2006).

Efectivo — PriceWaterhouseCoopers & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por Hermínio Antó-
nio Paulos Afonso, casado, ROC ou por António Joaquim Brochado
Correia, divorciado, ROC; suplente — José Pereira Alves, casado,
ROC.

Data da deliberação: 29 de Junho de 2005.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936074

NORBERTO, BARROS & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 005/030410; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 01/051019.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo.

Cessação de funções da gerente Maria Isabel Fernandim Fernandes,
por renúncia em 12 de Abril de 2005.

Está conforme.

27 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937011

QUINTA DO BOM SUCESSO — INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 331/20020726; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 6, aver-

bamento n.º 02 à inscrição n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 17, 18 e 19/050927.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do administrador José Miguel Rebelo Pereira
de Abreu, por renúncia em 31 de Agosto de 2005.

Cessação de funções do administrador Gonçalo Castelo Branco, por
renúncia em 31 de Agosto de 2005.

Cessação de funções do fiscal único efectivo Ana Maria Mendes e
Fernando Alçada, SROC, por renúncia em 31 de Agosto de 2005.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936066

GRAÇA & PEREIRA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 192/860523; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 23/050927.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Projecto de fusão.
Modalidade: fusão por incorporação, com transferência global do

património para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: Barata & Ramilo, S. A., com sede na Rua

do Sistelo, Lugar de Santegãos, Rio Tinto, Gondomar.
Sociedades incorporadas: Luz & Medeiros, L.da, com sede na Rua

de Gondim, 1, Armazém 6, Campanha, Porto, Meias e Ideias — Socie-
dade de Vestuário, L.da, com sede na Rua do Duque de Palmela, 15,
Porto, Último Modelo — Fabricação e Comercialização de Vestuá-
rio, L.da, com sede na Rua de Saraiva de Carvalho, 288-A, Santo
Condestável, Lisboa, e a própria sociedade.

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Capital: € 53 955.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936058

IMPA ECONOMISTAS — CONSULTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 082/980513; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 10/051024.

Certifico que, pela presente escritura e em cumprimento da delibe-
ração tomada na referida assembleia geral, altera a redacção do arti-
go 3.º do contrato de sociedade, que passa a ser a seguinte:

3.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços às empresas no
âmbito da contabilidade, consultoria fiscal, gestão, estudos económi-
cos, estudos de finanças empresariais e finanças públicas; consultoria
de recursos humanos.

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937577

PLURAL SINGULAR — COMUNICAÇÃO GLOBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 092/010105; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 19/051024.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções da gerente Carla Sofia Carneiro Vieira, por
renúncia em 22 de Junho de 2005.

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2006203975
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JORGE, VÍTOR & PAULO — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 915/040715; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 01/051028.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente Paulo José Oliveira da Fonseca,
por renúncia em 30 de Setembro de 2005.

Está conforme.

3 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937674

SANIFOZ — MATERIAIS SANITÁRIOS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 955/040823; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 02/051028.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente Joaquim António dos Anjos Cape-
las, por renúncia em 25 de Outubro de 2005.

Está conforme.

3 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937690

IMOFAPI — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 403/981016; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 03 e 04/051028.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2005/
2007.

Conselho de administração: presidente — Fernando Jorge Caeiro
Gonçalves Pinto, divorciado; vogais — Paulo Jorge de Oliveira Pe-
reira Lopes, solteiro, maior, e Paulo Nuno da Silva de Sousa Oliveira,
casado.

Data da deliberação: 11 de Abril de 2005.
Mais certifico que foi registado o seguinte:
Mudança da sede para a Avenida da Boavista, 1588, 5.º, sala 341,

Porto.

Está conforme.

3 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937682

ROAD FIT — CENTROS DE MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 844/051028; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 07/051028.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 12 de Outubro de 2005, no Cartório Notarial da licenciada
Margarida Dulce Gonçalves da Silva Marques; em Alverca do Ribate-
jo, perante mim, a respectiva notária, compareceram como outor-
gantes:

1.º Carlos Alexandre Fernandes da Silva, divorciado, natural da fre-
guesia da Encarnação, concelho de Lisboa, número de identificação
fiscal 102317933, residente na Urbanização Real Forte, lote 5, 5.º,

A, freguesia de Sacavém, concelho de Loures, o qual outorga por si e,
ainda, na qualidade de administrador e em representação da sociedade
anónima que usa a firma CARLIFE — Centros de Manutenção de
Veículos Automóveis, S. A., com o número de identificação de pes-
soa colectiva 507046560 e sede na Avenida do Infante Dom Henri-
que, 306, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 14 028 com
o capital social de dois milhões e quinhentos mil euros, parcialmente
realizado, qualidade e poderes para este acto que verifiquei serem os
suficientes por cópia certificada de certidão emitida pela dita Conser-
vatória em 14 de Março último e por pública-forma da acta número
um da reunião da assembleia geral de 2 de Março último, que se en-
contram arquivados neste Cartório a instruir a escritura iniciada a fl. 89
do livro de notas n.º 30-E.

2.º Domingos Ramos Sobreiro, natural da freguesia e concelho de
Idanha-a-Nova, número de identificação fiscal 122387090, casado no
regime da comunhão de adquiridos com Maria do Céu Marcelino Dias
Sobreiro, residente na Rua da Senra, 3, freguesia de Lamaçães, conce-
lho de Braga.

3.º Pedro Miguel Marcelino Dias Sobreiro, solteiro, maior, natural
da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, núme-
ro de identificação fiscal 227792300, residente com o anterior.

4.º Rogério da Cunha Gonçalves, natural da freguesia de Caminha
(Matriz), concelho de Caminha, número de identificação fiscal
179324888, casado no regime da comunhão de adquiridos com Mar-
garida Martins Alves Escusa, residente na Rua de António Feijó, 18,
2.º, direito, em Massamá, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face dos seus bilhetes de
identidade, respectivamente n.os 2166966, de 29 de Outubro de 2001,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, 527742, de
21 de Março de 2002, 11749233, de 17 de Setembro de 2003, ambos
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Braga e 7423187, de
29 de Outubro de 2004, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que entre o primeiro outorgante, a sua representada, o segundo, o

terceiro e o quarto outorgantes, é constituída uma sociedade anónima
com a firma Road Fit — Centros de Manutenção de Veículos Auto-
móveis, S. A.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante da escritura
lavrada no Cartório Notarial da Licenciada Margarida Dulce Gon-
çalves da Silva Marques, em 12 de Outubro de 2005, e iniciada a
fl. 14 do livro de notas n.º 36-E.

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Road Fit — Centros de Manutenção de
Veículos Automóveis, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 12 (cir-
cunvalação), 1469, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

2 — Por simples deliberação do conselho de administração, poderá
a sede social ser transferida dentro do mesmo concelho o qual pode-
rá, ainda, criar filiais, sucursais, agências, ou quaisquer outras formas
de representação social.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio de peças e acessórios para
veículos automóveis e respectiva manutenção, reparação e monta-
gem.

ARTIGO 4.º

Participações sociais

A sociedade poderá ainda participar no capital social de outras socie-
dades, com igual ou diferente objecto social do seu, mesmo que regi-
das por leis especiais, bem como em agrupamentos complementares
de empresas.
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CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e lucros

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de quatrocentos mil euros, encontrando-se par-
cialmente realizado em duzentos e quarenta e quatro mil euros, sendo
a parte restante, ou seja, cento e cinquenta e seis mil euros, a realizar
no prazo máximo de três anos contados da data de outorga da escri-
tura pública de constituição da sociedade, integralmente subscrito e
representado em oitenta mil acções ordinárias, no valor nominal de
cinco euros cada uma.

ARTIGO 6.º

Acções

1 — As acções serão nominativas, salvo deliberação prévia da as-
sembleia geral tomada por maioria de dois terços dos votos.

2 — As acções serão escriturais ou tituladas.
3 — As acções, quando escriturais, seguem o regime previsto na lei

comercial e no Código dos Valores Mobiliários.
4 — As acções, quando tituladas, serão representadas por títulos de

1, 10, 50, 100, 500, 1000 ou mais acções.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

1 — Com excepção do infra disposto no n.º 6, os accionistas con-
ferem-se mutuamente o direito de preferência na eventual alienação
de acções de que sejam titulares.

2 — O accionista alienante deverá comunicar, mediante envio de
carta registada com aviso de recepção, a todos os demais accionistas
a sua intenção de alienação, identificando o interessado, o número de
acções a transmitir, o preço, termos de pagamento do preço e demais
condições do negócio.

3 — O conselho de administração deverá facultar ao accionista
alienante, a pedido escrito deste, a identificação e moradas dos acci-
onistas.

4 — No prazo máximo de oito dias contados da data da recepção
da comunicação acima referida no n.º 2, os accionistas preferentes
deverão declarar, igualmente mediante carta registada com aviso de
recepção a enviar para o accionista alienante, se pretendem ou não
exercei os respectivos direitos de preferência, sendo que o silêncio
será considerado, para todos os efeitos, como renúncia a esse direito.

5 — Sendo vários os accionistas a exercer os respectivos direitos
de preferência, abrir-se-á licitação entre eles.

6 — O disposto no presente artigo não terá aplicação desde que
o accionista alienante demonstre e comunique, previamente e por
escrito, aos demais accionistas que o terceiro adquirente é uma socie-
dade comercial de que seja administrador ou gerente, conforme o
caso, há, pelo menos, dois anos ou cujo capital social seja por ele
maioritariamente detido há mais de dois anos e declare que inexis-
tem quaisquer contratos, acordos ou negociações em curso que pos-
sam conduzir à perda desse domínio.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 — A sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por acordo entre o titular e a sociedade;
b) Se o respectivo titular usar do direito à informação que a lei lhe

confere para daí retirar vantagens que, directa ou indirectamente,
causem prejuízo à sociedade ou a qualquer outro accionista;

c) Se o accionista, sendo membro de órgão social, incentivar ou,
mesmo, desviar clientela, negócios, compras ou vendas da sociedade
para terceiras entidades que com esta estejam em concorrência no
concelho de Lisboa ou concelhos limítrofes, entendendo-se por estes
os que integrem a Área Metropolitana de Porto;

d) Se as acções forem afectadas por qualquer procedimento ou di-
ligência judicial que, directa ou indirectamente, possa envolver a sua
transmissão forçada, limitação de posse ou exercício dos respectivos
direitos sociais;

e) Em caso de declaração de falência do titular
2 — A deliberação da amortização deverá ser tomada em assem-

bleia geral no prazo máximo de um ano a contar da data do conhe-
cimento formal pela sociedade do facto que fundamenta a amortiza-
ção.

3 — As acções serão sempre amortizadas pelo respectivo valor
nominal.

ARTIGO 9.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir quaisquer tipos de obrigações, nos temos
da lei e nas condições que, para elas, vierem a ser fixadas pelo con-
selho de administração o qual fica, para tanto, a dispor de plenos po-
deres.

ARTIGO 10.º

Distribuição de lucros

Os lucros de cada exercício poderão, ou não, ser distribuídos, tendo
a finalidade que para eles vier a ser aprovada em assembleia geral, por
maioria dos votos, presentes ou representados, sem observância do
imperativo contido no n.º 1 do artigo 294.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 11.º

O conselho de administração poderá decidir, mediante consentimen-
to prévio do fiscal único, efectuar, no segundo trimestre de cada ano,
um adiantamento sobre os lucros distribuíveis nas condições legais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a
voto ou detentores de títulos de subscrição que, até oito dias antes da
data prevista para a realização da reunião, tenham:

a) As respectivas acções registadas na sociedade, se forem nomi-
nativas;

b) As acções ao portador registadas ou depositadas em cofres soci-
ais ou de instituições de crédito, devendo, neste caso, apresentar ao
presidente da mesa da assembleia geral carta emitida pela instituição
em causa, comprovativa do depósito ou registo das acções.

ARTIGO 13.º

Representação de accionistas

Os accionistas podem fazer-se representar por outros accionistas
ou, mesmo, por quaisquer terceiros, não accionistas, desde que entre-
guem na sociedade; até oito dias antes da data prevista para a realiza-
ção da reunião, para conferência pelo presidente da mesa da assem-
bleia geral, o respectivo instrumento de representação.

ARTIGO 14.º

Votos

A cada acção corresponde um voto, cabendo ao presidente da mesa
da assembleia geral determinar a forma do exercício do voto.

ARTIGO 15.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário por períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos, sendo
que, em caso de impedimento de ambos, a assembleia geral designará
quem os substitua durante o impedimento.

ARTIGO 16.º

Derrogação de normas

A assembleia geral poderá, por maioria simples dos votos, afastar
a aplicação de qualquer norma dispositiva do Código das Sociedades
Comerciais, cabendo-lhe, ainda, deliberar sobre a remuneração e pres-
tação de caução, ou ausência das mesmas, pelos membros dos órgãos
sociais, ficando, desde já, dispensados de prestar caução os membros
que forem designados no contrato de sociedade.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 17.º

Composição

A sociedade será gerida por um conselho de administração com-
posto por um número ímpar de membros, com um mínimo de três e
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um máximo de sete, eleitos em assembleia geral, por períodos de
quatro anos, podendo ser reeleitos, a qual poderá, ainda, eleger um
administrador suplente.

ARTIGO 18.º

Competências

O conselho .de administração tem as funções e competências que
lhe estão atribuídas por Lei e pelos presentes estatutos, nomeadamente
as especificadas no artigo 406.º do Código das Sociedade Comerciais,
devendo reunir, pelo menos, uma vez em cada mês.

ARTIGO 19.º

Forma de obrigar

A Sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura conjunta de dois administradores;
b) Com a assinatura de um administrador, se o mesmo dispuser de

delegação específica do conselho de administração para a prática do
acto ou de categorias de actos, vertida em acta;

c) Com a assinatura de um procurador com poderes para o acto ou
categoria de actos, nos termos da respectiva procuração.

ARTIGO 20.º

Procuradores

O conselho de administração pode constituir terceiros como re-
presentantes ou procuradores da sociedade para actos ou categorias
específicas de actos.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 21.º

Fiscal único e fiscal suplente

A fiscalização da sociedade fica a cargo de um fiscal único, eleito
em assembleia geral, sendo, ainda, eleitor um suplente, por períodos
de quatro anos, podendo ser reeleitos, tendo as funções e competên-
cias que são legalmente cometidas.

Disposições transitórias

ARTIGO 22.º

Designação de membros dos órgãos sociais

Valendo como deliberação de assembleia geral, ficam desde já de-
signados, para o exercício de funções no quadriénio dois mil e cinco
a dois mil e oito, ambos inclusive, os seguintes membros dos órgãos
sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente — Dr. Paulo Jorge Pimenta
Pedro, casado, advogado, com domicílio na Avenida de Sidónio Pais,
16, 4.º direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa;
secretário — Pedro Miguel Rosa Baião, solteiro, maior, residente na
Vivenda Baião, Rua Projectada à Rua de António dos Santos, Zambu-
jal, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

Conselho de administração: presidente — Dr. Jorge Fernando Co-
elho Ferreira, divorciado, natural da freguesia de Fragosela, concelho
de Viseu, número de identificação fiscal 137187670, residente na Rua
de Santo António à Estrela, 33, 2.º, direito, freguesia da Lapa, con-
celho de Lisboa; administradores — Carlos Alexandre Fernandes da
Silva, divorciado, natural da freguesia de Encarnação, concelho de Lis-
boa, número de identificação fiscal 102317933, residente na Urbani-
zação de Real Forte, lote 5, 5.º-A, freguesia de Sacavém, concelho de
Loures, Domingos Ramos Sobreiro, casado, natural da freguesia de
Lamaçães, concelho de Braga, número de identificação fiscal
122387090, residente na Rua da Senra, 3, freguesia de Lamaçães;
concelho de Braga.

Fiscal único — Matos, Soares & Vaz, SROC, com o número de iden-
tificação de pessoa colectiva 502780371 e sede na Avenida das Tú-
lipas, 10, rés-do-chão, B, em Miraflores, Algés, concelho de Lisboa,
inscrita na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 103,
representada pelo Dr. Manuel Alberto Gaspar Soares, casado, número
de identificação fiscal 124874320, com domicílio na Rua de Julieta
Ferrão, 12, 304, em Lisboa, inscrito na Câmara dos Revisores Ofici-
ais de Contas sob o número 807; suplente — Dr. Manuel Joaquim dos
Santos Ramos Vaz, casado, número de identificação fiscal 136762204,
com domicílio na Avenida das Túlipas, 10, rés-do-chão, B, Miraflo-
res, Algés, concelho de Lisboa, inscrito na Câmara dos Revisores
Oficiais de Contas sob o número 821.

ARTIGO 23.º

Utilização das entradas de capital

Fica desde já o conselho de administração atrás eleito, autoriza-
do, nos termos da alínea b), do n.º 4 do artigo 277.º do Código das
Sociedades Comerciais, a proceder a levantamentos da conta bancá-
ria aberta em nome da sociedade nos termos do n.º 3 do artigo 277.º
do Código das Sociedades Comerciais, a fim de fazer face ás despe-
sas relacionadas com a constituição da sociedade, nomeadamente
emolumentos notariais e de registo; bem como as inerentes à insta-
lação e inicio da actividade social.

ARTIGO 24.º

Fica, ainda é desde já, o conselho de administração acima designa-
do autorizado a, mesmo antes do registo comercial da constituição da
sociedade, tomar de arrendamento para a sociedade, nos termos, pe-
los valores e condições que entender mais convenientes, o local cor-
respondente à sede social, sito na Estrada Nacional n.º 12 (Circunva-
lação), 1469, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

Está conforme.

4 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937712

MEDICTIME — CLÍNICA MÉDICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 320/050304; averbamentos n.os 01 e 02 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 12; números e data das apresentações: 10, 11 e 12/
051028.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções da gerente — Belmira da Conceição Abreu
Barbosa, por renúncia em 25 de Outubro de 2005.

Cessação de funções do gerente Manuel Rodrigues da Silva, por
renúncia em 25 de Outubro de 2005.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º e n.º 1 do 4.º e aditamento dos artigos 6.º

e 7.º
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e está dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de três mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Antó-
nio Agostinho de Sousa Pacheco, e duas do valor nominal de seiscen-
tos e vinte e cinco euros cada, pertencentes uma a cada uma das só-
cias Andrea Filipa de Sousa Pacheco e Luísa Maria de Sousa Pacheco.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos gerentes designados em assembleia geral.

2 — ................................................................................................

ARTIGO 6.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos mes-
mos prestações suplementares de capital até vinte vezes o montante
do capital social à data da deliberação.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota com o consenti-
mento do titular, bem como nos casos de morte, interdição, falência,
ou insolvência do sócio, arresto, arrolamento ou penhora da quota.

2 — A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado.

3 — Quando a sociedade tenha de intervir em qualquer contrato ou
pleito judicial, mesmo no caso de acordo de credores, a sua represen-
tação far-se-á por intermédio de um gerente, que será nomeado em
assembleia geral, podendo esse mesmo gerente, outorgar e assinar
procuração que pretenda conferir a advogado de sua livre escolha.

Que, também, pela presente escritura designam gerente o sócio
António Agostinho de Sousa Pacheco.

Está conforme.

4 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937739
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JOSÉ GONÇALVES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 170/841023; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 03/050909.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente Belmiro de Sousa Oliveira, por
renúncia em 5 de Julho de 2005.

Aumento de capital para € 22 445,90, após aumento com
€ 18 455,52, em dinheiro e subscrito por José Maria Oliveira Maga-
lhães e Francisco Oliveira Magalhães € 6085,33 cada um e José Car-
los Oliveira Magalhães com € 6284,85, tendo sido alterado o arti-
go 3.º do pacto social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quatro
milhões e quinhentos mil escudos, dividido em três quotas do valor de
um milhão e quinhentos mil escudos, cada uma delas, pertencentes
uma a cada um dos sócios José Maria Oliveira Magalhães, Francisco
Oliveira Magalhães e José Carlos Oliveira Magalhães.

Está conforme.

O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira Pires. 2008937593

JOSÉ GONÇALVES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 170/841023; averbamentos n.os 01, 02 e 03 à inscrição n.º 1
e inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 02,03, 04 e
11/050909.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente Manuel da Silva Mendes, por re-
núncia, em 16 de Abril de 1990.

Cessação de funções do gerente Belmiro de Sousa Oliveira, por
renúncia, em 5 de Julho de 1993.

Cessação de funções do gerente Ireneu de Brito Bateira, por renún-
cia, em 5 de Julho de 1993.

Aumento de capital com 3 700 000$, em dinheiro, e subscrito por
José Maria Oliveira Magalhães e Francisco Oliveira Magalhães com
1 220 000$ cada um, e José Carlos Oliveira Magalhães com
1 260 000$.

Artigo alterado: 3.º:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro
milhões e quinhentos mil escudos, dividido em três quotas do valor de
um milhão e quinhentos mil escudos cada uma delas, pertencentes uma
a cada um dos sócios José Maria Oliveira Magalhães, Francisco Oli-
veira Magalhães e José Carlos Oliveira Magalhães.

Está conforme.

3 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008071847

IMOFUJACOS — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 091; identificação de pessoa colectiva n.º 506162311; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
050919.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Alfredo Keil, 273, 8.º,
direito, freguesia da Foz do Douro, Porto.

3 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2008079260

J. LIMA IMPORTADORES — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS E COMPONENTES

ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 518/020628; inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 11/051027.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: corpo do 1.º:

1.º

A sociedade adopta a firma J. Lima Importadores — Comércio de
Electrodomésticos e Componentes Electrónicos, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Bonjardim, 372, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do
Porto.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sua sede dentro
do mesmo concelho ou concelho limítrofe, podendo também estabe-
lecer e encerrar filiais e outras dependências.

Está conforme.

4 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937798

RJN — RÁDIO JORNAL DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 977/890704; inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 14/051019.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Nomeação de gerentes para o triénio de 2005-2007:
Rolando António Durão Ferreira de Oliveira, casado, Gabino José

Durão Ferreira de Oliveira, divorciado, e Jorge Paulo Pereira Carrei-
ra, casado. Data da deliberação: 13 de Setembro de 2005.

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936970

VAR3F — CONSULTORIA INFORMÁTICA E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 825/051019; inscrição n.º 1: número e data da apresenta-
ção: 02/051019.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: Rua de Júlio Dinis, 247, piso 4, sala 10, Porto.

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936880

PINTO LEITE & MACHADO VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 947/040816; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 11/051019.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: Avenida do Comendador Ferreira Matos, 401, sala 410,
Matosinhos.

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937054

TACHO D’OIRO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 055/820203; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 25 e inscri-
ção n.º 26; número e data da apresentação: 17/051019.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente Yang Zhiquan, por renúncia, em
18 de Agosto de 1999.

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936996
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NORTH SKY — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 821/011115; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 02/051024.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Nomeação dos membros dos orgãos sociais para o quadriénio de
2005-2008:

Administradora única — Alexandra Maria de Albuquerque Moreira
Vale Bastos, casada.

Fiscal único — Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados, SROC,
representada por Jorge Marques Pereira Ribeiro, casado, ROC; fiscal
suplente — Noé Gonçalves Gomes, divorciado, ROC.

Data da deliberação: 24 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

31 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936945

IMOTERESA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 249/050128; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 06/051024.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 1.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IMOTERESA — Imobiliária, L.da, e
regula-se pelas normas legais aplicáveis e por este contrato social.

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936953

SESHIS — SERVIÇOS EXTERNOS DE SEGURANÇA,
HIGIENE INDUSTRIAL E SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 705/050901; averbamento n.º 01 à inscrição n.º13; número
e data da apresentação: 12/051012.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato.
Artigos alterados: n.º 1 do 1.º, n.º 1 do 3.º e 4.º:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SESHIS — Serviços Externos de
Segurança, Higiene Industrial e Saúde, L.da, e tem a sua sede na Ave-
nida da Boavista, 1203, 5.º, sala 502, freguesia de Lordelo do Ouro,
concelho do Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação social que julgue convenientes.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis
mil euros, divido em cinco quotas: uma de mil e oitocentos euros,
três de mil e duzentos euros cada e uma de seiscentos euros, todas da
sócia S. M. O. C. — Serviços de Saúde Ocupacional, L.

2 — Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global de setenta e nove mil oitocentos e
sete euros e sessenta e seis cêntimos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes nomea-
dos em assembleia geral, e estes terão ou não remuneração conforme
for deliberado pelos sócios.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente ou de um
procurador da sociedade no âmbito dos poderes do respectivo mandato.

3 — Os gerentes, que vincularem a sociedade, poderão celebrar
contratos de locação financeira mobiliária ou imobiliária e ceder as
respectivas posições contratuais nesses contratos, adquirir bens mó-
veis ou imóveis e aliena-los, permuta-los ou onera-los por quaisquer
actos ou contratos ainda que se trate da constituição de garantias reais,
subscrever ou adquirir participações noutras sociedades e aliena-las ou
onera-las, bem como dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais
independentemente do prazo.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936317

GLOBAL SHOPPING — PROMOÇÃO, GESTÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 793/051003; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 20/051003.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato.
Artigos alterados: corpo do 1.º e 3.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma Global Shopping — Promoção, Gestão e
Comercialização de Centros Comerciais, L.da, e a sua sede na Rua do
Arquitecto Cassiano Barbosa, 678, 6.º, direito, da cidade do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e dez euros, representado por quatro quotas com os valores no-
minais e titularidades seguintes:

O sócio Mabilio António Gomes de Sousa Agostini de Albuquer-
que — duas quotas, sendo uma do valor nominal de mil seiscentos e
setenta euros e outra do valor nominal de oitocentos e trinta e cinco
euros; e

O sócio Jorge Miguel Saldanha da Gama Vilarinho — duas quotas,
senda uma do valor nominal de mil seiscentos e setenta euros, como
seu bem próprio, e outra do valor nominal de oitocentos e trinta e
cinco euros.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936260

OTTAVIA — TÊXTIL E BAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 790/051003; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 05/051003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-
-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade é uma sociedade comercial por quotas e adopta a fir-
ma Ottavia — Têxtil e Bazar, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é na Rua da Alegria, 1892, Praceta Priva-
da n.º 15, freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

2 — A gerência fica desde já autorizada a transferir a sede para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como a criar ou extinguir em território nacional ou estrangeiro,
agências, sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de
representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social as representações de artigos de
vestuário, marroquinaria, bazar, decoração, desporto; cosmética, brin-
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quedos, artigos de oferta e para o conforto do lar, mobiliário, ferra-
mentas, electrónica, bem como de diversos produtos e bens de consu-
mo; seu comércio, por grosso e a retalho; importação e exportação
dos artigos conexos à actividade.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros e está dividido em duas quotas: uma no valor nominal
de vinte e quatro mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Ottavia
Antonia Julie Urano e uma quota no valor nominal de quinhentos
euros, pertencente ao sócio Sarkis Altchoukian.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas e a sua divisão é livre entre os sócios mas a
terceiros depende sempre do consentimento da sociedade, gozando
esta do direito de preferência e depois dela os sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação 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 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um só gerente.

3 — Aos gerentes é proibido obrigar a sociedade em quaisquer ac-
tos ou contratos alheios aos fins e interesses sociais, designadamente
abonações, fianças, letras de favor, cauções ou actos semelhantes, sob
pena de responderem individualmente perante a sociedade, indemni-
zando-a pelos prejuízos que ela possa vir a sofrer.

4 — A gerência poderá constituir mandatários da sociedade para a
prática de determinados actos ou categoria de actos nos termos do
disposto no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Por acordo com o seu titular,
b) No caso de o respectivo titular violar qualquer uma das disposi-

ções deste contrato de sociedade;
c) No caso de penhora, arresto ou inclusão de quota em massa falida

ou insolvente, ou por qualquer outra forma apreendida em processo
judicial, administrativo ou fiscal;

d) No caso de divórcio ou separação de bens desde que a quota seja
adjudicada ao cônjuge não sócio;

e) No caso de qualquer outra providência que retire a titularidade
da quota ao sócio;

f) No caso de interdição ou inabilitação ou morte do sócio ou dis-
solução de sócia que seja pessoa colectiva;

g) No caso do sócio deixar de comparecer ou de se fazer represen-
tar nas assembleias gerais por mais de dois anos consecutivos.

2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea a)
do número anterior será igual ao valor acordado com o sócio; nos
casos das alíneas b), d), e), f) e g) será igual ao último balanço apro-
vado ou do valor nominal conforme o mais favorável à sociedade e
será pago em prestações mensais e sucessivas sem quaisquer juros
vencendo-se a primeira três meses após a deliberação da amortização.

No caso da alínea c) o valor da amortização é o estabelecido no
n.º 2 do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936244

TURTRA — TRANSPORTES E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 815/051013; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 03/051013.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: corpo do artigo 2.º:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Antunes Guimarães,
445, da freguesia de Aldoar, da cidade do Porto.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936465

UNIPLAN — ESTUDOS E CONSULTORIA
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 514/941027; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 5; números e data das apresentações: 17 e 18/051013.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente João Maria Peixoto Salinas de
Moura, por renúncia, em 3 de Novembro de 2004, e alteração do
contrato.

Artigos alterados: 3.º e 7.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita, é de cinco mil euros, dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada,
ambas pertencentes ao sócio Francisco José Marques dos Santos Car-
valho.

ARTIGO 7.º

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

2 — Porém, fica desde já designado gerente o sócio Francisco José
Marques dos Santos Carvalho.

3 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um gerente.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936406

SÓNIA CARIA — REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 816/051013; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/051013.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-
-se pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 28 de Setembro de 2005, na Secretaria Notarial de Matosi-
nhos, perante mim, Maria João Duarte dos Santos da Cunha Ribeiro
Bernardes, notária do 2.º Cartório, compareceu como outorgante Sónia
da Liberdade de Sousa Teixeira Caria, casada com Jorge Luís Duarte
Caria no regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Massarelos, concelho do Porto, residente na Rua de D. António Fer-
reira Gomes, 114, 5.º, E, 4250-527, na cidade do Porto, contribuinte
fiscal n.º 197649629, com o bilhete de identidade n.º 9548275, de 12
de Julho de 2000, do Porto.

Verifiquei a identidade da outorgante pelo aludido bilhete de iden-
tidade.

E por ela foi dito:
Que por esta escritura constitui uma sociedade comercial unipesso-

al por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sónia Caria — Representações Têx-
teis, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sede na Rua de D. António Ferreira Go-
mes, 114, 5.º, E, 4250-527, na cidade do Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede da socie-
dade ser mudada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe, bem como serem criadas filiais, sucursais e
agências em Portugal e no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O seu objecto social consiste em representações e comércio de
têxteis e derivados para importação e exportação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros representado por uma quota pertencente à única sócia Só-
nia da Liberdade de Sousa Teixeira Caria.
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ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, nomeados por deliberação da assembleia geral, podendo ser estra-
nhos à sociedade.

2 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

3 — Fica já nomeada gerente a sócia Sónia da Liberdade de Sousa
Teixeira Caria.

ARTIGO 6.º

1 — A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade desde que sirvam a prossecução do seu objecto.

2 — Os negócios jurídicos entre a sócia e a sociedade obedecem à
forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem observar a
forma escrita.

ARTIGO 7.º

A sócia fica autorizada a fazer prestações suplementares ao capital
até ao montante de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936481

MEDI — MANUTENÇÃO E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 461/930401; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 19/051013.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções da gerente Maria Manuela Areosa de Oliveira
e Sá, por renúncia, em 24 de Setembro de 2005.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936473

PORVIMA — CONSTRUÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 817/051013; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/051013.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-
-se pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 10 de Outubro do ano 2005, no Cartório Notarial de Vila
do Conde, sito na Avenida de Júlio Graça, 639-641, nesta cidade de
Vila do Conde, perante mim licenciada Maria de Lurdes Dias Oliveira
Ramos, notária, compareceram como outorgantes:

1.º António Manuel da Rocha Monteiro dos Santos, número de
identificação fiscal 157388328, casado com Maria de Fátima Bonito
Pereira Monteiro dos Santos no regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Soeiro Mendes, 250, na cidade do Porto e natural
da freguesia de Santo Ildefonso, do concelho do Porto (bilhete de
identidade n.º 2865091, emitido em 23 de Março de 2004, Porto);

2.º João Miguel Bonito Pereira Monteiro dos Santos, número de
identificação fiscal 224355627, solteiro, maior, residente na Rua de
Soeiro Mendes, 250, na cidade do Porto, e natural da dita freguesia de
Santo Ildefonso (bilhete de identidade n.º 11926117, emitido em 24
de Janeiro de 2000, Porto);

3.º Ana Sofia Bonito Pereira Monteiro dos Santos, número de iden-
tificação fiscal 229230024, solteira, maior, residente na dita Rua de
Soeiro Mendes, 250, e natural daquela freguesia de Santo Ildefonso
(bilhete de identidade n.º 12553838, emitido em 18 de Junho de 2002,
Porto);

4.º Maria Regina da Rocha Monteiro dos Santos, número de iden-
tificação fiscal 107110504, solteira, maior, residente na Rua do Pa-
dre Sá, 456, da freguesia de Paramos, do concelho de Espinho, e
natural da freguesia de Ramalde, do concelho do Porto (bilhete de
identidade n.º 1774563, emitido em 3 de Abril de 2000, Lisboa);

5.º Maria Emília Serena da Rocha, número de identificação fiscal
161399851, viúva, residente na Rua do Beato Inácio de Azevedo,
31, 5.º, C, na cidade do Porto, e natural da referida freguesia de Ra-
malde (bilhete de identidade n.º 1999046, emitido em 30 de Setem-
bro de 1993, Porto).

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PORVIMA — Construção e
Venda de Imóveis, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, aquisição de parti-
cipações sociais noutras sociedades, gestão de empresas, prestação de
serviços de apoio à gestão, estudos de mercado, projectos de enge-
nharia.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades de responsabilidade limitada, com objecto idêntico
ou diferente, bem como em sociedades reguladas por legislação espe-
cial e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade durará por tempo indeterminado e tem a sua sede
na Rua do Beato Inácio de Azevedo, 31, 5.º, C, na freguesia de Ra-
malde, concelho do Porto.

2 — Por simples deliberação do conselho de administração poderá
a sociedade transferir a sua sede social para qualquer outro local den-
tro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
permanente, em território nacional ou no estrangeiro.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinquenta mil euros, representado por 50 000 ac-
ções com o valor nominal de um euro cada, está integralmente subscri-
to e realizado.

ARTIGO 6.º

1 — As acções são nominativas ou ao portador e serão represen-
tadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

2 — As acções podem revestir a forma escritural.
3 — Os títulos serão subscritos pelo administrador único ou por

dois administradores, podendo as respectivas assinaturas ser de chan-
cela, autenticada com o selo branco da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar ac-
ções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações em
direito permitidas.

2 — Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir acções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer ope-
rações em direito permitidas.

3 — Os accionistas têm direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição publica pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

A sociedade tem por órgãos sociais a assembleia geral, o conselho
de administração e o conselho fiscal.
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CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham pelo menos 100 acções registadas em seu nome.

2 — A cada 100 acções corresponde um voto.
3 — Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral

pelo respectivo cônjuge, qualquer ascendente ou descendente, qual-
quer membro da administração ou accionista, mediante carta ao pre-
sidente da mesa.

4 — Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a respectiva repre-
sentação.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um ou
dois secretários, eleitos pela assembleia geral pelo período de quatro
anos, os quais podem ser accionistas ou não e podem ser reeleitos.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocada com a antecedência mínima
de 30 dias.

ARTIGO 12.º

Em primeira convocatória a assembleia geral só poderá reunir e
deliberar estando presentes accionistas titulares da maioria absoluta
do capital.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 13.º

1 — A administração da sociedade incumbe a um administrador
único.

2 — A administração poderá incumbir a um conselho de adminis-
tração composto por três membros eleitos pela assembleia geral, se
esta assim o deliberar.

3 — O administrador único ou os administradores podem ou não
ser accionistas e serão eleitos pelo período de quatro anos, podendo
ser reeleitos.

4 — Ao presidente do conselho de administração, eleito pela as-
sembleia geral ou designado pelo conselho, cabe voto de qualidade em
caso de empate nas deliberações.

5 — A responsabilidade de cada um dos administradores será ou não
caucionada conforme for deliberado em assembleia geral.

6 — A assembleia geral poderá designar um administrador-delega-
do, definindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual faculdade
caber ao próprio conselho de administração, nos termos da lei.

7 — O conselho de administração poderá nomear procuradores para
a sociedade nos termos gerais de direito.

ARTIGO 14.º

As remunerações dos membros do Conselho de administração e do
conselho fiscal serão fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 15.º

1 — Ao conselho de administração compete representar e gerir a
sociedade nos mais amplos termos em direito permitidos.

2 — É, porém, vedado aos membros da administração vincular a
sociedade em actos estranhos ao interesse da mesma.

ARTIGO 16.º

1 — A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura do administrador único ou de dois administra-

dores;
b) Com a assinatura do administrador-delegado;
c) Com a assinatura de um administrador e de um procurador;
d) Com a assinatura de um administrador ou procurador com pode-

res especiais delegados para o acto.
2 — Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador e, quanto a este, nos limites da procura-
ção.

CAPÍTULO VI

Conselho fiscal

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que deve
ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas, ou a um conselho fiscal composto por três membros efectivos,
no caso da assembleia geral assim o deliberar.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 18.º

Os lucros sociais, distraída a parte destinada a constituir as reservas
obrigatórias, terão o destino que lhes for dado pela assembleia geral,
sem qualquer limitação que não seja decorrente de disposição legal
imperativa.

ARTIGO 19.º

Em caso de liquidação da sociedade, e salvo deliberação em contrá-
rio, os administradores em exercício, contra os quais não esteja em
curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de responsabi-
lidade, passarão a exercer funções de liquidatários.

ARTIGO 20.º

Disposição transitória

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o quadri-
énio de 2005-2008, os seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente — Maria Emília Sereno da Ro-
cha, residente na Rua do Beato Inácio de Azevedo, 31, 5.º, C, na
cidade do Porto; secretário — Maria Regina da Rocha Monteiro dos
Santos, residente na Rua do Padre Sá, 456, 4500 Paramos, Espinho.

Conselho de administração: administrador único — António Ma-
nuel da Rocha Monteiro dos Santos, casado, residente na Rua de
Soeiro Mendes, 250, na cidade do Porto.

Conselho fiscal; fiscal único — Velosa, Nadais e Associados, SROC,
representada por Luís Vieira Lomelino Velosa, casado, ROC n.º 536,
residente na Rua de Guerra Junqueiro, 105, na cidade do Porto; fiscal
suplente — José Manuel Varandas Marques, solteiro, ROC n.º 722,
residente na Praça de Mouzinho de Albuquerque, 113, 5.º, sala 918,
na cidade do Porto.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936430

MIGUEL C. S. — CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 771/20050928; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 07/051019.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 7 de Junho do ano 2005, no meu cartório e perante mim
licenciada Maria do Rosário da Costa Gomes, notária com cartório
nesta cidade do Porto, sito na Rua de Sá da Bandeira, 706, 1.º, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Miguel Muller de Castro e Silva, casado com a segunda outor-
gante no regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Lordelo do Ouro, concelho do Porto, residente na Rua de António
Arroio, 25, Porto, titular do bilhete de identidade n.º 5882534, emi-
tido em 7 de Dezembro de 2001, pelos Serviços de Identificação Ci-
vil do Porto, com o número de identificação fiscal 181032988.

2.º Maria da Graça Antunes dos Santos de Castro e Silva, casada
com o primeiro outorgante no indicado regime e com ele residente,
natural da freguesia de Santo Estevão, concelho de Sabugal, titular do
bilhete de identidade n.º 4001941, emitido em 10 de Março de 2000,
pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, com o número de iden-
tificação fiscal 112844235.

3.º José Correia de Sampaio Fortes da Gama, casado, natural da
freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa, residente no Porto,
na Rua de Eugénio de Castro, 270, habitação 45, titular do bilhete de
identidade n.º 5561090, emitido em 20 de Dezembro de 2001, pelos
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Serviços de Identificação Civil do Porto, o qual outorga, neste acto,
como administrador, em representação da sociedade comercial anó-
nima Fortes Holding, S. G. P. S., S. A., com sede na Rua de Almeida
Moreira, 4, sala H, freguesia de Santa Maria, concelho de Viseu, com
o capital social de cinquenta mil euros, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Viseu sob o n.º 5448 e titular do cartão de
identificação de pessoa colectiva n.º 506805115.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identidade,
acima referidos, que exibiram.

O terceiro outorgante intervem neste acto em gestão de negócios
da sociedade anónima acima caracterizada.

Os outorgantes declararam:
Que, pela presente escritura, entre os primeiros outorgantes e a

sociedade que o terceiro representa, é constituída uma sociedade co-
mercial por quotas, que fica a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Miguel C. S. — Consultado-
ria, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede estabelece-se na Rua de Eugénio de Castro, 300, sala 124,
na freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação social em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de prestação de serviços de
consultadoria e organização de eventos na área de restauração e activi-
dades turísticas em geral.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
dois mil quinhentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Miguel
Muller de Castro e Silva, uma no valor nominal de novecentos e cin-
quenta euros pertencente à sócia Maria da Graça Antunes dos Santos
de Castro e Silva e outra no valor nominal de mil e quinhentos euros
pertencente à sociedade Fortes Holding, SGPS, S. A.

§ único. Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas
qualquer um dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer nos termos e condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios,
bem como a favor dos respectivos cônjuges, ascendentes, ou descen-
dentes, dependendo do consentimento da sociedade nos demais casos.

2 — Na cessão a favor de estranhos é atribuído à sociedade e segui-
damente aos sócios não cedentes o direito de preferir na aquisição das
quotas cedidas.

3 — Se o direito de preferência for exercido por mais de um sócio,
procede-se a rateio.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em Assembleia geral, fica a pertencer a dois ou mais
gerentes, sendo necessárias as assinaturas em conjunto de dois deles
para obrigar a sociedade.

§ único. Os seguintes actos carecem de aprovação prévia da assem-
bleia geral:

a) Compra e venda no todo ou em parte de empresas;
b) Subscrição, oneração ou alienação de participações sociais;
c) Exploração de novas actividades compreendidas no objecto so-

cial, bem como alterações significativas da concepção empresarial;
d) Aquisição, oneração ou alienação de bens imóveis;
e) Investimentos de valor global superior a vinte e cinco mil euros

em casos individuais, não incluídos no planeamento anual;
f) Prestação de fianças e garantias para além dos negócios normais

da empresa;
g) Realização, alteração significativa ou rescisão de contratos de

arrendamento, trespasse, leasing ou outros contratos de duração inde-
finida, ou superior a um ano, e cuja contrapartida global anual exceda
vinte e cinco mil euros;

h) Realização, alteração ou rescisão de contratos com sócios ou
seus familiares;

i) Realização ou rescisão de contratos de prestação de serviços ou
de trabalho, sujeitos a um prazo de rescisão superior a seis meses ou
contrapartidas globais superiores a vinte mil euros anuais, bem como
aumento dos valores no âmbito desses contratos em mais de 10 %
por ano;

j) Instrução ou decisão em litígios com um valor de contencioso
superior a vinte e cinco mil euros;

k) Outorga ou revogação de procurações comerciais para o funci-
onamento da empresa ou partes da mesma;

l) Abertura ou encerramento de sucursais ou outras representações
locais, bem como a transmissão, oneração ou locação de estabeleci-
mento.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, por deliberação da
assembleia geral, tomada no prazo de 90 dias contados do conheci-
mento de:

a) Penhora, arresto ou de qualquer procedimento judicial, que te-
nha a quota por objecto;

b) Cessão da quota sem consentimento da sociedade;
c) Adjudicação judicial ou extra judicial da quota, no todo ou em

parte, a pessoa diversa do próprio titular, ou respectivo cônjuge, as-
cendente ou descendente;

d) Recusa à outorga de escritura de cedência da quota depois da
sociedade ou os sócios terem declarado preferir na cessão.

ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento, interdição ou incapacidade de qualquer só-
cio, a sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes e os her-
deiros ou representante legal do sócio falecido ou interdito, devendo
aqueles nomear um de entre eles que a todos represente na sociedade
enquanto a quota se mantiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais deverão ser convocadas por meio de carta
registada dirigida aos sócios, expedida com a antecedência mínima de
15 dias, sem prejuízo da dispensa de tais formalidades por vontade
expressa de todos os sócios para cada reunião.

ARTIGO 11.º

Transitório

1 — A gerência é atribuída a ambos os sócios pessoas singulares os
aqui primeiro e segunda outorgantes e ainda a José Correia de Sam-
paio Fortes da Gama o aqui terceiro outorgante.

2 — Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade soci-
al, praticando todos os actos da sua competência e a proceder aos
levantamentos do capital social depositado, nos termos do n.º 5 do
artigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais, para pagamento
das despesas do giro e da constituição da sociedade.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936848

RADIOPRESS — COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 423/890330; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 43, averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 49, averbamento n.º 01 à inscrição
n.º 50 e averbamento n.º 01 à inscrição n.º 52; números e data das
apresentações: 15 e 16/051019 e 07 e 08/051025.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente Manuel José de Lemos Ribeiro, por
renúncia, em 26 de Agosto de 2005.

Cessação de funções do gerente Miguel Maria Pitté Reis da Silveira
Moreno, por renúncia, em 1 de Setembro de 2005.

Cessação de funções do gerente Manuel Coelho Gonçalves Soares,
por renúncia, em 13 de Agosto de 2005.

Nomeação dos gerentes Rolando António Durão Ferreira de Oli-
veira, casado, Jorge Paulo Pereira Carreira, casado, e Gabino José Durão
Ferreira de Oliveira, divorciado.

Data da deliberação: 23 de Setembro de 2005.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936813
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MENOS É MAIS — ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 582/051013; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 28/051013.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Mudou a sede para a Rua de S. Francisco, 5, 3.º, São Nicolau, Por-
to.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936732

MODERCOM — GABINETE DE ESTUDOS ECONÓMICOS
E FISCAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 624/990204; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 22/051013.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente José Manuel da Silva Gonçalves,
por renúncia, em 21 de Junho de 2000.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936686

M. M. BG. ROCHA SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 515/020627; averbamentos n.os 01 e 02 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 12 e 13/051013.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções da gerente Maria Manuela Barbosa da Rocha
e Silva, por renúncia, em 14 de Setembro de 2005.

Alteração do contrato. Artigo alterado: 2.º

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernandes Costa, 127, fre-
guesia de Cedofeita, concelho do Porto.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936490

PROMOFITNESS — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 702/20000706; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 3 e ins-
crição n.º 5; números e data das apresentações: 24 e 25/051013.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente José Augusto Freire dos Reis, por
renúncia, em 13 de Outubro de 2005.

Modificação em sociedade unipessoal e alteração total contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PROMOFITNESS, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Torrinha, 246, loja 14,

freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.
3 — Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá transferir

a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na organização de eventos desportivos de
recreação e lazer; comércio, importação e exportação e representa-

ções de produtos diversos, nomeadamente vestuário e outros artigos
relacionados com desporto; formação dentro das áreas acima menci-
onadas; gestão e promoção de carreiras desportivas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de três mil euros, e outra do valor nominal de dois mil euros, ambas
pertencentes ao sócio único Henrique Pinhão Martins.

2 — O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
a cargo do sócio Henrique Pinhão Martins, que se mantém nas fun-
ções de gerente.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936678

IDEIACONTECE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 813/051012; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 28/051012.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 12 de Outubro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º José Augusto Freire dos Reis;
2.º José Eduardo da Costa Ferreira Graça;
3.º Renata Szolimowski Ribeiro;
4.º Carolina Szolimowski Ribeiro; e
5.º Camila Szolimowski Ribeiro.
Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

vai reger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IDEIACONTECE, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Júlio Lourenço Pinto,
16, 3.º, habitação 7, freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Por-
to.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na promoção e organização de eventos
desportivos, lazer, sócio-culturais e publicitários; consultadoria e for-
mação profissional no sector desportivo e saúde, contabilidade, em-
presarial (publicidade, marketing e recursos humanos) e investimen-
to; importação, exportação, representação e comercialização de
produtos e marcas relacionados com as áreas acima mencionadas e
outros, pelo meio tradicional e novas tecnologias; gestão e promo-
ção de carreiras desportivas; edição, publicação e representação edi-
torial.
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ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de cinco quotas:
uma do valor nominal de dois mil, setecentos e cinquenta euros, per-
tencente ao sócio José Augusto Freire dos Reis, uma do valor nomi-
nal de mil euros, pertencente ao sócio José Eduardo da Costa Ferreira
Graça, outra do valor nominal de setecentos e cinquenta euros, per-
tencente à sócia Renata Szolimowski Ribeiro, e duas iguais do valor
nominal de duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a cada uma
das sócias Carolina Szolimowski Ribeiro e Camila Szolimowski Ribeiro.

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

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio José Augusto
Freire dos Reis, que, desde já, fica nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas 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.

19 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936309

SETE PRINCÍPIOS — CONSULTORIA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 814/051012; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/051012.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 12 de Outubro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Christine André Antunes, casada no regime de comunhão de
adquiridos com António Rafael Oliveira Matos da Silva, natural da
Suíça, residente na Rua de Grijó, 48, 3.º, frente, na cidade do Porto,
titular do bilhete de identidade n.º 10227284, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil do Porto em 13 de Fevereiro de 2003, contri-
buinte fiscal n.º 196476909;

2.º Joana Pinto Ferreira Coelho, solteira, maior, natural da fregue-
sia de Paço de Sousa, concelho de Penafiel, onde reside na Rua de
Santa Luzia, titular do bilhete de identidade n.º 11438476, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil do Porto em 15 de Setembro de
2004, contribuinte fiscal n.º 215562852.

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

Declararam as outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

vai reger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sete Princípios — Consultoria e
Formação, L.da, com sede na Rua do Dr. Pedro Sousa, 633, casa 3,
freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em consultoria e formação na área da
qualidade, higiene e segurança alimentar.

ARTIGO 3.º

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

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 — 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 nomeadas gerentes ambas as sócias.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do 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.

19 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936295

PLACE2LIVE — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 842/051027; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/051027.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 24 de Outubro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
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Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Jan Fredrik Ennis, que também usa Yannis Fredrik Ennis, cida-
dão britânico, divorciado, natural de Oslo, Noruega, residente na Rua
de Gondarém, 717, 4.º, esquerdo, no Porto, contribuinte fiscal
n.º 194783570;

2.º Alberto Joaquim Pereira da Cruz, solteiro, maior, natural da
freguesia de Miragaia, da cidade do Porto, residente na Praceta de 25
de Abril, 55, apartamento 30, em Valongo, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 10958605, emitido pelos Serviços de Identificação Civil do
Porto em 6 de Janeiro de 2003, contribuinte fiscal n.º 215807871.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por declaração dos
abonadores adiante indicados; e a do segundo, por exibição do aludido
documento de identificação.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

vai reger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PLACE2LIVE — Empreendimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Praça de Liége, 189, freguesia
da Foz do Douro, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em promoção imobiliária — desenvolvi-
mento com carácter permanente, programas imobiliários, assumindo
os promotores quer o risco financeiro, quer a responsabilidade de
condução das operações necessárias à sua execução. Esta actividade
consubstancia a reunião de meios jurídicos, financeiros e técnicos a
fim de construir os edifícios ou de implementar infra-estruturas com
vista à venda. Os promotores podem intervir quer como donos das
obras quer como prestadores de serviços.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
duzentos e cinquenta mil euros e está dividido em duas quotas, uma do
valor nominal de duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Jan Fredrik Ennis e uma do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Alberto Joaquim
Pereira da Cruz.

2 — O capital social encontra-se realizado quanto a duzentos mil
euros, tendo o sócio Jan Fredrik Ennis, realizado a quantia de cento
e noventa e oito mil euros, e o sócio Alberto Joaquim Pereira da
Cruz a quantia de dois mil euros, devendo o restante ser realizado por
um e outro sócios no prazo de seis meses, a partir desta data.

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 nomeado gerente o sócio Jan Fredrik Ennis.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

4 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937755

THERTHKO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 826/051019; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/051019.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 19 de Outubro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui

Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Bruno Miguel Mota da Silva, solteiro, maior, natural da fregue-
sia de Paranhos, da cidade do Porto, residente na Rua do Professor
Carlos Teixeira, 12, recuado, B, da mesma cidade, titular do bilhete
de identidade n.º 11750019, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa em 30 de Setembro de 2003, contribuinte fiscal
n.º 220411107;

2.º Maria Carolina Santos Brandão, solteira, maior, natural da fre-
guesia de Ponta Delgada (São José), concelho de Ponta Delgada, re-
sidente na mesma Rua do Professor Carlos Teixeira, 12, recuado, B,
titular do bilhete de identidade n.º 11465302, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa em 3 de Maio de 2001, contribuinte
fiscal n.º 224802852.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

vai reger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma THERTHKO, L.da, e tem a sua sede na
Rua do Professor Carlos Teixeira, 12, recuado, B, freguesia de Ra-
malde, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e execução de obras de arte;
ensino de arte; prestação de serviços de design gráfico e computação
gráfica; decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937020

ZONA 6, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 832/051024; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/051024.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 17 de Outubro de 2005, no CartórioNotarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º João Tinoco Barbosa, solteiro, maior, natural da freguesia de
Massarelos, concelho do Porto, residente na Rua do Almada, 450,
3.º, Santo Ildefonso, Porto, titular do bilhete de identidade
n.º 12318077, emitido em 15 de Outubro de 2004, no Porto, pelos
Serviços de Identificação Civil, número de identificação fiscal
222959606; e

2.º Mariana Faria Costa, solteira, maior, natural de França, resi-
dente com o primeiro outorgante, titular do bilhete de identidade
n.º 11303499, emitido em 18 de Setembro de 2000, em Lisboa, pelos
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Serviços de Identificação Civil, número de identificação fiscal
216211662.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

E pelos outorgantes foi dito:
Que celebram entre si um contrato de sociedade comercial por

quotas, que fica a reger-se nos termos e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Zona 6, L.da
2 — Tem a sua sede na Rua do Almada, 448, freguesia de Santo

Ildefonso, concelho do Porto.
3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-

cada, 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 comércio, importação, expor-
tação, representação de publicações artísticas em qualquer suporte, de
todo o tipo de instrumentos musicais, equipamentos áudio e audiovi-
suais bem como todo o tipo de acessórios; serviço de conversões áudio,
produção e promoção de eventos, agenciamento de artistas, edição e
publicação de produtos audiovisuais e similares.

ARTIGO 3.º

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

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937542

LUÍS LOPES COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 833/051024; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/051024.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 24 de Outubro de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceu como ou-
torgante José Luís Lopes da Costa, solteiro, maior, natural da fregue-
sia de Massarelos, da cidade do Porto, residente na Rua da Sociedade
Nacional dos Fósforos, 182, da mesma cidade do Porto, titular do
bilhete de identidade n.º 7844151, emitido pelos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa em 21 de Fevereiro de 2005, contribuinte fiscal
n.º 103641920.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do aludido docu-
mento de identificação.

Declarou o outorgante:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal por

quotas, que vai reger-se nos termos e condições constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís Lopes Costa — Unipessoal, L.da,
com sede na Rua da Sociedade Nacional dos Fósforos, 182, freguesia
de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na consultadoria para os negócios e a ges-
tão; compra e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim;
formação profissional.

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 ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

28 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008937550

IVONE, SILVA — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 951/961211; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 07; número
e data da apresentação: 03/051012.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente José Luís da Costa Silva, por re-
núncia em 31 de Março de 2002.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936325

JORGE ANTÓNIO PEREIRA — CLÍNICA
DE PEDIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 876/900703; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 12/051012.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Nomeação de gerentes, Maria Berta Oliveira Amado Braga Pereira
e Nuno Jorge Braga Pereira.

Data da deliberação: 30 de Setembro de 2005.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936368

JOSÉ MÁRIO CLEMENTE DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 502/770131; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 01/051012.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente António Augusto Clemente da Costa,
por renúncia em 8 de Setembro de 2005.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936376

MERCADO ABASTECEDOR DO PORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 0822/880330; inscrição n.º 33; número e data da apresentação:
11/051012.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Nomeação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de
2005-2008:

Conselho de administração: presidente — Luiz Jorge de Oliveira
Dias; vogais — Duarte Cunha Ferreira, divorciado; Fernando Viterbo
Albuquerque Oliveira, casado; José Augusto Lambertine de Sousa, ca-
sado; José Joaquim Torres Loureiro, casado; Mário Jorge Cardoso de
Oliveira Rebelo, casado; Paula de Carvalho Oliveira, casada; Rogério
de Oliveira Martinho, casado, e Telmo Martingo de Oliveira Pato;
conselho fiscal: presidente — Paulo Rebelo Barbosa de Macedo, casa-
do; vogal — Manuel Vieira da Silva, casado; vogal suplente — José
Clemente Coelho Craveiro, casado; fiscal único: efectivo — António
Magalhães & Carlos Santos — Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por António Monteiro Magalhães, casado; su-
plente — Adélio de Oliveira Macedo, casado, revisor oficial de con-
tas.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936384

MANUEL FRANCISCO & JEREMIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 301/890911; inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 07/051012.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Nomeação do gerente, Fernando Manuel Nogueira da Silva.
Data da deliberação: 29 de Julho de 2005.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936392

SIFAGRI — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
FLORESTAIS, AGRÍCOLAS E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 531/911227; averbamentos n.os 02 e 03 à inscrição n.º 7 e
inscrição n.º 9; números das apresentações: 13, 14 e 15.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do administrador José Miguel Rebelo Pereira
de Abreu, por renúncia em 30 de Maio de 2005.

Nomeação de administrador, até ao termo do mandato em curso
(2003-2006), Gonçalo Almeida Cunha Castelo, solteiro, maior.

Data da deliberação: 30 de Maio de 2005.
Cessação de funções do fiscal único efectivo, Ana Maria Mendes

& Fernando Alçada — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por
renúncia em 1 de Julho de 2005.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936090

MEIAS E IDEIAS — SOCIEDADE DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 249/970521; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 24/050927.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Projecto de fusão.
Modalidade: fusão por incorporação, com transferência global do

património para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: Barata & Ramilo, S. A., com sede na Rua

do Sistelo, lugar de Santegãos, Rio Tinto, Gondomar.
Sociedade incorporadas: Luz & Medeiros, L.da, com sede na Rua de

Gondim, 1, armazém 6, Campanhã, Porto, a própria sociedade; Últi-
mo Modelo — Fabricação e Comercialização de Vestuário, L.da, e com
sede na Rua de Saraiva de Carvalho, 288-A, Santo Condestável, Lis-
boa e Graça & Pereira Soares, L.da, e com sede na Rua do Monte do
Bonfim, 120 a 160, Porto.

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Capital: € 53 955.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936104

LUZ & MEDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 049/030508; inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 25/050927.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Apresentação n.º 25/050927.
Projecto de fusão.
Modalidade: fusão por incorporação, com transferência global do

património para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: Barata & Ramilo, S. A., com sede na Rua

do Sistelo, lugar de Santegãos, Rio Tinto, Gondomar.
Sociedade incorporadas: a própria sociedade, Meias e Ideias — Socie-

dade de Vestuário, L.da, com sede na Rua do Duque de Palmela, 15,
Porto; Último Modelo — Fabricação e Comercialização de
Vestuário, L.da, e com sede na Rua de Saraiva de Carvalho, 288-A,
Santo Condestável, Lisboa, e Meias e Ideias — Sociedade de Vestuá-
rio, L.da, com sede na Rua do Duque de Palmela, 15, Porto.

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Capital: € 53 955.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936112

POLIRAD — SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 765/050927; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 06/050927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade e nomeação de gerente

No dia 9 de Setembro do ano de 2005, compareceram como ou-
torgantes:

1.º Cláudio Benedini Laguna, solteiro, maior, natural do estado do
Rio de Janeiro, Brasil, de nacionalidade brasileira, residente nesta ci-
dade do Porto, na Rua de José Gomes Ferreira, 212, habitação 56,
titular do passaporte n.º CM882061, emitido em 28 de Abril de 2003,
pela República Federativa do Brasil, com validade até 27 de Abril de
2008, contribuinte fiscal n.º 242650902, titular da cédula profissio-
nal da Ordem dos Médicos n.º 2633;

2.º Gabriela de Freitas Machado, solteira, maior, natural de Bauru,
Estado de São Paulo, no Brasil, de nacionalidade brasileira, residente
nesta cidade do Porto, na Rua de José Gomes Ferreira, 212, habitação
56, titular do Passaporte n.º CM882022, emitido em 28 de Abril de
2003, pela República Federativa do Brasil, com validade até 27 de
Abril de 2008, contribuinte fiscal n.º 242758568.
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Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos documentos de iden-
tificação acima referidos, que me exibiram.

Disseram os outorgantes:
Que entre eles celebram um contrato de sociedade que é comercial

e do tipo de sociedade por quotas, nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social de POLIRAD — Servi-
ços Radiológicos, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade estabelece-se na Rua de José Gomes Ferreira,
212, habitação 56, na freguesia de Aldoar, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral, a sociedade
poderá mudar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, assim como abrir e encerrar filiais, sucur-
sais ou quaisquer outras formas de representação da sociedades.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a actividade de prestação de servi-
ços médicos, nomeadamente de radiologia de diagnostico, de explora-
ção das convenções e dos serviços de radiologia, de tele-radiologia
por internet e de todos os serviços afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
Cláudio Benedini Laguna; e outra no valor nominal de duzentos e
cinquenta euros, pertencente à sócia Gabriela de Freitas Machado.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
remunerada ou não, será exercida por sócios ou por estranhos à socie-
dade, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Cláudio Benedini
Laguna.

§ 2.º Para que a sociedade se possa considerar obrigada será neces-
sária e suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender ou trocar quaisquer bens de natureza móvel,

designadamente viaturas automóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-

rar ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou

industriais;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.
§ único. Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade

em negócios de favor, sob pena de ser exigida responsabilidade por
tais actos.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre, mas a es-
tranhos fica dependente do prévio consentimento da sociedade, fi-
cando reservado o direito de preferência, em primeiro lugar para a
sociedade e em segundo lugar para os sócios.

ARTIGO 8.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente ou reguladas por lei espe-
cial, e, inclusivamente como sócia de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 9.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de quinhentos mil euros.

§ único. Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimento.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular;
c) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
d) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a um não sócio.

§ 1.º O preço da quota amortizada será, no caso da alínea a) o
valor acordado, e nos restantes casos o resultante do último balanço,
sendo o pagamento da contrapartida fraccionado em duas prestações
semestrais.

§ 2.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no ba-
lanço como tal e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a algum sócios ou terceiros.

ARTIGO 11.º

Por falecimento, interdição ou inabilidade de qualquer dos sócios, a
sociedade continua com o sócio ou sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido, interdito ou inabilitado, legalmente representa-
do, devendo aqueles nomear um, de entre si, que a todos represente
na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 12.º

A convocação das assembleias gerais deve ser feita por carta regis-
tada, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sal-
vo disposição legal imperativa em contrário.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a levantar quantias
do capital social logo após a celebração da presente escritura de cons-
tituição da sociedade, para fazer face a despesas de constituição, no-
meadamente escritura e registo, publicações e aquisição de equipamen-
tos necessários à sua instalação, entre outros.

Disseram, ainda, os outorgantes:
Que declaram, sob sua responsabilidade, que o capital social já se

encontra depositado numa conta aberta em nome da sociedade cons-
tituenda, no Banco BPI, S. A., na agência da Boavista, nesta cidade
do Porto.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936120

JOMISACONTA — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 347/20010709; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 02/050927.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 1.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação JOMISACONTA — Contabili-
dade e Gestão, L.da, e com sede na Rua de Alexandre Herculano, 161,
1.º, sala 109, da freguesia da Sé, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação que os negócios justifiquem.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936147

SPOTPLASMA — COMÉRCIO DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 767/20050927; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 09/20050927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SPOTPLASMA — Comércio de
Publicidade, L.da, e tem a sua sede na Rua do Campo Lindo, 90, na
freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de representa-
ção social.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração, desenvolvimento e comér-
cio de publicidade interior e exterior.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em cinco quotas no valor nominal de mil
euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Paulo Narci-
so Nunes Monteiro, Ana Paula Enes Vilar, António Carlos de Santos
Silva, Marisol Benites Custódio e Rui Ângelo Ribeiro Monteiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já são
nomeados gerentes.

1 — A sociedade fica obrigada com a assinatura de três gerentes,
sendo uma delas obrigatoriamente a do gerente Rui Ângelo Ribeiro
Monteiro, em conjunto com as dos gerentes Paulo Narciso Nunes
Monteiro ou Ana Paula Enes Vilar e a dos gerentes António Carlos
de Santos Silva ou Marisol Benites Custódio.

2 — Para os actos de mero expediente, é suficiente a assinatura do
gerente Paulo Narciso Nunes Monteiro ou a da gerente Marisol Beni-
tes Custódio.

3 — Em alargamento dos poderes da gerência, os gerentes poderão
ainda:

A) Comprar, vender, permutar bens móveis e imóveis de e para a
sociedade;

B) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, pelo prazo e
nos termos e condições que entenderem;

C) Dar ou aceitar trespasse de quaisquer estabelecimentos;
D) Assinar quaisquer contratos de leasing;
E) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios.
1 — Sob pena de amortização, a cessão de quotas, no todo ou em

parte, a estranhos depende do consentimento da sociedade, gozando
a sociedade em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar, do direi-
to de preferência.

2 — Se vários sócios pretenderem preferir na cessão, a quota será
dividida proporcionalmente ao valor das suas quotas.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota:
1) Por acordo do respectivo sócio;
2) Sendo uma quota arrolada, arrestada, penhorada, ou por outra

forma retirada da livre disponibilidade do seu titular.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008073505

HIDURBE — GESTÃO DE RESÍDUOAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 502/751022; averbamento n.º 01 às inscrições n.os 33 e 34;
números e data das apresentações: 16 e 17/051003.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do administrador João Pedro Cortez de Mo-
rais Rodrigues, por renúncia em 11 de Julho de 2005.

Nomeação de administrador, até ao termo do mandato em curso
(2003-2006), de Dina Maria Mira dos Santos Vara, casada.

Data da deliberação: 11 de Julho de 2005.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936163

ÓPTICA DO BOLHÃO — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 506/810918; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 15/051003.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Que a sociedade aumentou o capital para € 95 000, após reforço
com € 15 192,34, realizado em dinheiro e subscrito por Fernando
Maximiano Silva Cunha: € 2596,17; Maria da Conceição Magalhães
dos Santos Silva Cunha: € 2596,17; Rui Fernando Santos Silva Cu-
nha, solteiro, maior: € 5000 e Ricardo Nuno Santos Silva Cunha,
solteiro, maior: € 5000, estes dois últimos admitidos como novos só-
cios.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º e § único do 4.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de noven-
ta e cinco mil euros, dividido em quatro quotas, sendo: duas de qua-
renta e dois mil e quinhentos euros, cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios Fernando Maximiano Silva Cunha e Maria da
Conceição Magalhães dos Santos Silva Cunha; e duas de cinco mil
euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Fernan-
do Santos Silva Cunha e Ricardo Nuno Santos Silva Cunha.

ARTIGO 4.º

§ único. Para validamente obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936198

MIGUEL MATOS — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 788/051003; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/051003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Contrato social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Miguel Matos — Comércio
de Artigos de Decoração, Unipessoal, L.da, e regula-se pelas normas
legais aplicáveis e por este pacto social.

ARTIGO 2.º

A sua sede situa-se na Rua de São João de Brito, 38, 3.º, esquerdo,
freguesia de Ramalde, concelho do Porto, podendo, mediante delibe-
ração da gerência, ser transferida para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de artigos de
decoração e bem assim na prestação de serviços conexos com as
mencionadas actividades.

ARTIGO 4.º

O capital social é do montante de cinco mil euros, encontra-se
totalmente subscrito e realizado em dinheiro e é constituído por uma
única quota do valor nominal de cinco mil euros, cujo titular é Miguel
Veludo Ferreira Nunes de Matos.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas ao sócio único prestações suplementares de
capital até ao limite de um milhão de euros.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência social é exercida por uma ou mais pessoas confor-
me for deliberado pelo sócio único, a este competindo igualmente a
eleição do ou dos gerentes, o qual ou os quais serão eleitos por quatro
anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 — A fixação de remunerações dos gerentes compete ao sócio
único, podendo tais remunerações ser constituídas por uma parte fixa
e outra variável.
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3 — A gerência pode nomear procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos, sendo os man-
datos dos procuradores livremente revogáveis.

4 — A gerência pode delegar num dos seus membros competência
especial para determinados negócios ou espécies de negócios, deven-
do tal delegação atribuir expressamente àquele o poder de vincular a
sociedade.

5 — A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do gerente único, no caso de o sócio único de-

liberar que, num determinado mandato, a gerência seja constituída por
um só membro;

b) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes;
c) Pelas assinaturas conjuntas de um gerente e de um procurador da

sociedade, agindo este dentro dos limites da respectiva procuração;
d) Pela assinatura simples de um gerente em quem a gerência haja

delegado competência especial nos termos do disposto no número
quatro deste artigo;

e) Pela assinatura simples de um procurador ou pelas assinaturas
conjuntas de dois ou mais procuradores da sociedade, agindo dentro
dos limites das respectivas procurações.

6 — Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais de administração social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir, confessar e transigir em processos judiciais;
c) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis e veículos automóveis

para serviço da sociedade;
d) Tomar de arrendamento quaisquer bens imóveis, independente-

mente do prazo.
7 — É vedada aos gerentes a prática de actos alheios aos negócios

sociais, respondendo aqueles perante a sociedade pelos danos que lhe
causarem em consequência de tais actos.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte apli-
cação:

a) Cinco por cento para a constituição de reserva legal, enquanto
esta não atingir o limite estabelecido na lei;

b) Os montantes que o sócio único deliberar afectar, sem qualquer
limitação, para a constituição ou reforço de outras reservas, para a
prossecução de outros fins de interesse da sociedade e para a atribui-
ção de uma eventual gratificação aos gerentes nos precisos termos
que forem decididos na acta de aprovação de contas;

c) O remanescente para distribuição pelo sócio único.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A sociedade pode, mediante deliberação do sócio único, adquirir
participações em quaisquer outras sociedades de tipo, natureza e ob-
jecto diverso do seu, bem como entrar em agrupamentos complemen-
tares de empresas ou sociedades reguladas por leis especiais.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936228

SÓNIA & CARLOS PINTO  —  TALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 789/051003; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/051003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 6 de Setembro de 2005, compareceram como outorgantes:
1.º Carlos Manuel da Silva Pinto, contribuinte fiscal n.º 195342356

(titular da carta de condução n.º P-825742 emitido aos 4 de Setem-
bro de 1997 pela Direcção-Geral de Viação do Porto), natural da fre-
guesia de Espadanedo, concelho de Cinfães, casado com Sónia Maria
Coutinho Oliveira Pinto sob o regime da comunhão de adquiridos,
residentes na Rua de Baiza, 369, cave, traseiras, freguesia de Vilar de
Andorinho, deste concelho;

2.º Sónia Maria Coutinho Oliveira Pinto, contribuinte fiscal
n.º 212848704 (titular do bilhete de identidade n.º 10756776, emiti-
do aos 8 de Novembro de 2004 pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa), natural da dita freguesia de Mafamude, casada com o pri-
meiro outorgante e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhete de
identidade acima referidos.

E pelos outorgantes foi dito:
Que pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma: Sónia & Carlos Pinto — Talhos, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Heroísmo, 20, freguesia de Campanhã,
concelho do Porto, e durará por tempo indeterminado, a partir desta
data.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, criar e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de carne, deriva-
dos e afins e outros produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Manuel da Silva Pinto
e Sónia Maria Coutinho Oliveira Pinto.

ARTIGO 4.º

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

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

2 — Em alargamento dos poderes de gerência os gerentes poderão
ainda:

a) Comprar, vender, permutar bens imóveis de e para a sociedade;
b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, pelo prazo e

nos termos e condições que entender;
c) Dar ou aceitar trepasse de quaisquer estabelecimentos;
d) Assinar quaisquer contratos de leasing;
e) Confessar, dividir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, mas a cessão de quotas a
estranhos fica dependente da autorização prévia da sociedade, que terá
direito de preferência na aquisição e em segundo lugar os sócios não
cedentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo sócio;
b) Sendo uma quota arrolada, arrestada, penhorada, ou por outra

forma retirada da livre disponibilidade do seu titular.

ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
na proporção das suas quotas até ao montante global de cem mil euros.

Disposição transitória

Os gerentes podem desde já efectuar o levantamento da importân-
cia depositada em nome da sociedade, para fazer às despesas com o
equipamento e expediente necessário à sua instalação.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936236

MAIO DE OLIVEIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 766/900125; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 6 e inscri-
ções n.os 7 e 11; números e data das apresentações: 07, 09, 10 e
11/051003.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Nomeação de gerentes, Cátia Cristina Vergamota Carrilho da Cos-
ta, casada, e Maria Isabel Moreira de Sousa Conceição, casada.

Data da deliberação: 28 de Maio de 2005.
Alterado: 3.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de oitenta mil euros e
está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de quarenta mil
euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Júlio António
Rodrigues Ferreira e Rute Isabel de Oliveira Pereira.

Está conforme.

13 de Maio de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936180

IBERUSA, CENTRAL DE COMPRAS
PARA RESTAURAÇÃO, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 00029/031229; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
12/050922.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: n.º 3 do 5.º:

CAPÍTULO II

Participações e constituição

ARTIGO 5.º

1 — O A. C. E. é constituído sem capital social.
2 — O A. C. E. é composto pelas seguintes sociedades, detendo

respectivamente as participações a seguir discriminadas, correspon-
dentes aos votos indicados: IBERUSA, Hotelaria e Restauração, S. A.:
78,10 %; IBERSANDE, Restauração, S. A.: 12,65 %; IBERKING,
Restauração, S. A:, Exploração e Gestão de Franquias, L.da: 0,30 %;
Santo Amaro Café, S. A.: 3,40 %; PIZZALITOS, Restaurantes, L.da:
0,15 %; IBERGOURMENT,  Produtos Alimentares, S. A.: 0,35 %;
IBERAKI, Restauração, S. A.: 0,15 % e Ferro & Ferro, L.da: 0,25 %.

3 — A distribuição pelos membros dos excedentes de exploração
será feita em função das compras que, nesse mesmo exercício, cada
membro tiver efectuado ao A. C. E.

4 — As contribuições dos membros para a instalação e financia-
mento do A. C. E. são de quinze mil euros, a realizar proporcional-
mente à sua participação no A. C. E., em conformidade com a distri-
buição indicada no número um deste artigo, sob a forma de suprimentos.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936082

HAIR-LINE — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 901/030228; averbamento n.º 02 às inscrições n.os 1 e 2;
números e data das apresentações: 03 e 04/050927.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente, Luís Filipe dos Santos e Sousa
Cerejeira Fontes, por renúncia em 1 de Setembro de 2005.

Nomeação de gerentes, Leonor Maria Vieira Pinheiro Freitas, ca-
sada, e Ana Cristina Ferreira Barbosa Andrês, casada.

Data da deliberação: 1 de Setembro de 2005.

Está conforme.

13 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936201

IMOTERRENOS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 791/051003; inscrição n.º 04; número e data da apresenta-
ção: 12/051003.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: n.º 1 do 1.º

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMOTERRENOS — Sociedade
Imobiliária, S. A., e tem a sua sede na Avenida de Montevideu, 236,
sala 1, da freguesia de Nevogilde, do concelho do Porto.

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2008936252

INVESTIGAR É APRENDER — COOPERATIVA
DE ENSINO POLIVALENTE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 00149; identificação de pessoa colectiva n.º 506804720; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/040602; pasta
n.º 27 822.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de cooperativa, cujos artigos se seguem:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º n.º 2
do Código do Notariado, contendo os estatutos da cooperativa
Investigar é Aprender — Cooperativa de Ensino Polivalente
C. R. L., constituída por escritura outorgada hoje no 6.º Cartório
Notarial do Porto.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Com a denominação Investigar é Aprender — Cooperativa de
Ensino Polivalente, C. R. L., é constituída, por tempo indetermina-
do, uma cooperativa do ramo de ensino, que se regerá pelos presentes
estatutos.

ARTIGO 2.º

A cooperativa tem a sua sede na Avenida da Boavista, 821, 5.º, na
cidade do Porto.

ARTIGO 3.º

A cooperativa tem como objecto desenvolver actividades que se
enquadrem nos objectivos do sistema educativo ligadas à educação pré-
-escolar, educação escolar, especial e de integração, de formação téc-
nica ou profissional e de educação permanente a adultos.

CAPÍTULO II

Capital e reservas

ARTIGO 4.º

1 — O capital social mínimo é de quatro mil euros.
2 — O capital é variável e ilimitado, sendo representado por títu-

los de quinze euros cada um.
3 — No acto de admissão, cada cooperador tem de subscrever e

realizar em dinheiro, bens ou direitos, trabalho ou serviço, no míni-
mo, cem títulos de capital.

4 — As entradas mínimas referidas no número anterior são reali-
zadas em dinheiro no montante correspondente a, pelo menos, 50 %.

5 — A subscrição de títulos a realizar em dinheiro, obriga a uma
entrega mínima de 10 % do seu valor no acto da subscrição.

6 — Na subscrição de títulos a realizar em bens ou direitos, traba-
lho ou serviço, o valor deverá ser previamente fixado em assembleia
geral sob proposta da direcção.

ARTIGO 5.º

A admissão na cooperativa depende do pagamento de uma jóia, no
valor de vinte e cinco euros, a realizar de uma só vez no acto de
admissão, revertendo em partes iguais para as reservas previstas nas
alíneas a) e b) do artigo 6.º destes estatutos, de acordo com o previs-
to no artigo 25.º do Código Cooperativo.
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ARTIGO 6.º

A cooperativa terá as seguintes reservas:
a) Reserva legal, que se destina a cobrir eventuais perdas de exer-

cício;
b) Reserva para educação e formação cooperativa, que se destina a

cobrir as despesas com a educação cooperativa;
c) Reserva destinada à integração profissional dos educandos.

ARTIGO 7.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar a constituição de outras
reservas, prevendo nesse caso o modo da sua formação, aplicação e
liquidação.

2 — Poderá, nomeadamente, ser criada uma reserva social, destina-
da a cobrir os riscos de vida e invalidez permanente dos cooperadores,
formada por comparticipações destes, a movimentar através de contas
individualizadas.

ARTIGO 8.º

1 — A reserva legal é constituída por metade do valor das jóias e,
pelo menos, cinco por cento dos excedentes anuais líquidos.

2 — A reserva para educação e formação cooperativa é constitu-
ída, por metade do valor das jóias e por uma percentagem não infe-
rior a um por cento dos excedentes anuais líquidos provenientes das
operações com os cooperadores que for estabelecida anualmente pela
assembleia geral.

3 — A reserva destinada à integração profissional dos educandos é
constituída por um mínimo de dois e meio por cento dos excedentes
anuais líquidos, pelos subsídios e donativos especialmente destinados
às finalidades desta reserva e por uma contribuição especial de cinco
euros a cobrar anualmente aos cooperadores, nos termos dos arti-
go 19.º do Decreto-Lei n.º 441-A/82, de 6 de Novembro.

ARTIGO 9.º

Qualquer que seja a sua proveniência, os excedentes líquidos gera-
dos em cada exercício são insusceptíveis de distribuição pelos coope-
radores.

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar a emissão de títulos de
investimento, fixando os objectivos e em que condições a direcção
poderá utilizar o respectivo produto, de acordo com o disposto no
artigo 26.º do Código Cooperativo.

2 — A assembleia geral poderá também deliberar a emissão de obri-
gações, nos termos do artigo 30.º do Código Cooperativo.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores

ARTIGO 11.º

1 — Podem ser membros da cooperativa quaisquer pessoas que
queiram assumir essa qualidade.

2 — A admissão é deliberada pela direcção e faz-se mediante re-
querimento que será acompanhado de todos os elementos exigíveis
referentes à identificação, composição e rendimentos do agregado
familiar do candidato.

3 — Da recusa de admissão cabe recurso para a primeira assem-
bleia geral subsequente, nos termos do disposto no Código Coopera-
tivo.

ARTIGO 12.º

Para além dos previstos nestes estatutos e nos regulamentos inter-
nos, os direitos e deveres dos membros são os enunciados nos artigos
33.º e 34.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 13.º

1 — Os cooperadores podem solicitar a sua demissão por meio de
pedido, feito por escrito, com pré-aviso de 30 dias, sem prejuízo da
responsabilidade pelo cumprimento das suas obrigações como mem-
bros da cooperativa.

2 — A exclusão de cooperadores é feita em conformidade com o
disposto no artigo 37.º do Código Cooperativo.

3 — Aos cooperadores faltosos, poderá a direcção aplicar, as pe-
nas de repreensão registada, de suspensão de direitos até ao máximo
de 90 dias, e de multa.

4 — Em caso de demissão ou exclusão, os cooperadores terão di-
reito à restituição do valor dos títulos de capital que tiverem realiza-
do, segundo o seu valor nominal, a qual deverá fazer-se no prazo

máximo de um ano, nos termos do disposto nos n.os 3 e 4, do arti-
go 36.º do Código Cooperativo.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 14.º

1 — São órgãos da cooperativa:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 — O mandato da direcção, do conselho fiscal e da mesa da as-

sembleia geral é de quatro anos.
3 — Nenhum cooperador pode pertencer simultaneamente à mesa

da assembleia geral, à direcção ou ao conselho fiscal.
4 — O exercício de qualquer cargo social é dispensado de caução.

ARTIGO 15.º

Só são elegíveis para a mesa da assembleia geral, direcção ou con-
celho fiscal, os membros da cooperativa que:

a) Se encontrem no uso de todos os seus direitos civis e de coope-
radores;

b) Não estejam sujeitos ao regime de liberdade condicional, nem à
aplicação de penas ou medidas de segurança privativas de liberdade.

ARTIGO 16.º

Nenhum órgão social, à excepção da assembleia geral, poderá fun-
cionar sem que estejam preenchidos, pelo menos, metade dos seus
lugares, devendo proceder-se, no caso contrário e no prazo máximo
de um mês, ao preenchimento das vagas verificadas, até ao termo do
mandato que estiver em curso.

ARTIGO 17.º

1 — As deliberações dos órgãos sociais são tomadas por maioria
simples com a presença de mais de metade dos seus membros efecti-
vos sempre que a lei ou os presentes estatutos não exijam maioria
qualificada.

2 — A direcção e o conselho fiscal terão um presidente que dispõe
de voto de qualidade.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 18.º

1 — A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa, e as
suas deliberações são obrigatórias para os demais órgãos e para todos
os cooperadores.

2 — A assembleia geral compõe-se por todos os membros que es-
tejam no pleno gozo dos seus direitos.

3 — A assembleia geral reunirá em sessão ordinária duas vezes em
cada ano, uma até 31 de Março, e outra até 31 de Dezembro.

4 — A assembleia geral reunirá extraordinariamente quando con-
vocada pelo presidente da mesa, por sua iniciativa, a pedido da direc-
ção ou do conselho fiscal ou a requerimento de, pelo menos, cinco
por cento dos membros, num mínimo de quatro.

5 — No caso de a convocação da assembleia geral ser feita a re-
querimento dos cooperadores, a reunião só se efectuará se nela esti-
verem presentes, pelo menos, três quartos dos requerentes.

6 — Podem também realizar-se assembleias sectoriais que funciona-
rão de acordo com o disposto no artigo 54.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 19.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente por um
vice-presidente, competindo-lhe dirigir as reuniões da assembleia ge-
ral, elaborar e assinar as actas, organizar e fazer assinar o livro de
presenças.

ARTIGO 20.º

1 — A assembleia geral é convocada com a antecedência de, pelo
menos, 15 dias, mediante aviso postal registado ou entregue pessoal-
mente, por protocolo, cuja cópia será afixada no local da sede, sem-
pre que a lei não exija outras formas de convocação.
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2 — A assembleia reunirá à hora marcada na convocatória quando
estiver presente ou representada mais de metade dos cooperadores
com direito de voto, ou trinta minutos depois com qualquer número.

ARTIGO 21.º

1 — A assembleia geral tem a competência fixada nestes estatutos
e no Código Cooperativo.

2 — Cada cooperador dispõe de um voto, qualquer que seja a sua
participação no capital social.

3 — O voto por representação é admitido nos termos do artigo 53.º
do Código Cooperativo.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 22.º

A direcção é o órgão de administração e representação da coope-
rativa sendo composta por um presidente, enquanto a cooperativa
tiver até vinte membros e por um presidente e dois vogais quando
tiver mais de vinte membros.

ARTIGO 23º

Compete à direcção praticar todos os actos necessários à gestão
social, podendo, designadamente, representar a cooperativa em juízo
e fora dele, activa e passivamente, transigir e comprometer-se em
árbitros, movimentar contas bancárias, adquirir ou, por qualquer títu-
lo, alienar ou onerar bens móveis ou imóveis, bem como dar ou to-
mar de arrendamento prédios ou suas fracções e, bem assim, exercer
as demais competências que lhe são atribuídas no artigo 56.º do Códi-
go Cooperativo.

ARTIGO 24.º

1 — A cooperativa obriga-se com a intervenção do presidente da
direcção ou com as assinaturas conjuntas do presidente da direcção e
de um vogal quando a direcção for colegial.

2 — A direcção poderá conferir ou revogar mandatos a membros ou
terceiros, delegando-lhes os poderes previstos nestes estatutos ou apro-
vados pela assembleia geral, para a prática de certos actos ou de certas
categorias de actos.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 25.º

O conselho fiscal é composto por presidente e dois vogais.

ARTIGO 26.º

Ao conselho fiscal compete, em geral, a fiscalização das activida-
des da cooperativa e do cumprimento da lei, dos estatutos e dos regu-
lamentos, bem como das deliberações da assembleia geral, e, além do
exercício dos poderes atribuídos no artigo 61.º do Código Cooperati-
vo, podem os seus membros assistir às reuniões da direcção, sem di-
reito de voto.

ARTIGO 27.º

O conselho fiscal deverá reunir ordinariamente uma vez por se-
mestre e extraordinariamente sempre que convocado pelo presiden-
te, por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos seus membros efec-
tivos.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 28.º

Em matéria de dissolução, liquidação, transformação e partilha,
observar-se-ão as disposições dos artigos 77.º a 80.º do Código Coo-
perativo.

ARTIGO 29.º

Em tudo o que estes estatutos forem omissos aplicar-se-á o Código
Cooperativo e o Decreto Lei n.º 441-A/82 de 6 de Novembro.

Está conforme.

8 de Junho de 2004. — O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2004024917

PORTO — 3.A SECÇÃO

RAMIRO PATRÍCIO — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 978/860304; identificação de pessoa colectiva
n.º 501772189; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
17/20051021.

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

Alteração do contrato, tendo em consequência alterado o artigo 2.º
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o exercício da actividade de compra e
venda de imóveis e a revenda dos adquiridos para esse fim, indústria
da construção civil, empreitadas de obras públicas e particulares, ur-
banizações, concepção, edificação, exploração, gestão e aluguer de
imóveis, empreendimentos imobiliários e turísticos.

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

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2010655630

LONGA VIDA — INDÚSTRIAS LÁCTEAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 275/570711; identificação de pessoa colectiva
n.º 500011443; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 30 e inscrição
n.º 33; números e data das apresentações: 3 e 4/20051007.

Certifico que, relativamente à sociedade identificada, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções do fiscal único, João Augusto & Associados —
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, em 22 de Dezembro de
2004, por ter sido extinta por incorporação em virtude de fusão.

Nomeação do fiscal único, até termo do mandato em curso (2002-
-2005), de KPMG & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, S. A., representada por João Albino Cordeiro Augusto,
revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 22 de Dezembro de 2004.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2008913813

LANDBROKER — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 322/20051010; identificação de pessoa colectiva
n.º 507490649; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20051010.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LANDBROKER — Sociedade de Medi-
ação Imobiliária, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sede na Rua de Roberto Ivens, 1276, sala
12, 4450-246 cidade de Matosinhos.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede da socie-
dade ser mudada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe, bem como serem criadas filiais, sucursais e
agências em Portugal e no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O seu objecto social consiste na mediação imobiliária.
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ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros representado por uma quota, pertencente ao único sócio
João Carlos Peres Ferreira Neves.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, nomeados por deliberação da assembleia geral, podendo ser estra-
nhos à sociedade.

2 — A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

3 — Fica já nomeado gerente o sócio João Carlos Peres Ferreira
Neves.

ARTIGO 6.º

1 — O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade desde que sirvam a prossecução do seu objecto.

2 — Os negócios jurídicos entre o sócio e a sociedade obedecem à
forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem observar a
forma escrita.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2008913821

TÁXI CANÁRIO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 098/20010406; identificação de pessoa colectiva
n.º 50535994; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
20051010.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, sendo o extracto da inscrição do seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 26 de Setembro de 2005.

Está conforme.

12 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2008913830

PÓVOA DE VARZIM

EM PROL DA MODA — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03769/20051229; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506451712; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/29122005.

Certifico que, por escritura de 28 de Dezembro de 2005, foi cons-
tituída por Isilda Maria dos Santos Dias Capela, casada com Sílvio
Manuel Sá Capela, na comunhão de adquiridos, a sociedade unipessoal
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Em Prol da Moda — Comércio
de Vestuário, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Gomes de Amorim, 6, na
freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

1 — Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode-
rá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como poderão ser criadas sucursais, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em comércio a retalho de vestuá-
rio para bebés e crianças.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, integralmente subscrito
e realizado em dinheiro por ela sócia, numa quota de igual valor.

2 — Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global de dez vezes o capital social.

3 — A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições que forem aprovados em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade ficam a cargo
da sócia, que desde já é nomeada gerente.

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

3 — A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares ou sociedades seja dife-
rente.

Está conforme.

9 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2009550200

RESTINFOR — SOCIEDADE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01768/950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503392111;
data da apresentação: 20051229.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, as actas e demais documentos de prestação de contas relati-
vas aos anos de 2002 e 2003.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2009550161

U. P.  V. — COMERCIAL NORTE, DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00471/810324; identificação de pessoa colectiva n.º 501137734;
data da apresentação: 20051229.

Certifico que foram depositados, na pasta referente à sociedade em
epígrafe, as actas e demais documentos de prestação de contas relati-
vas aos anos de 2003 e 2004.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2009550153

MONTEADRIANO — ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00456/801212; identificação de pessoa colectiva n.º 501112308;
inscrição n.º 41; número e data da apresentação: 7/20051229.

Certifico que, por escritura pública de 27 de Dezembro de 2005,
foi efectuada a cisão-fusão das sociedades Monte & Monte, S. A.;
Monteadriano, S. G. P. S., S. A. e Sociedade de Empreitadas
Adriano, S. A.

Na sequencia de tal cisão-fusão, e naquela mesma escritura, a socie-
dade Monte & Monte, S. A. alterou a firma para a referida em epí-
grafe; alterou o objecto e o capital social; e alterou consequentemen-
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te o pacto social no que aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, diz respeito, os quais
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MONTEADRIANO — Enge-
nharia e Construção, S. A.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria de construção
civil e obras públicas, em todos os seus domínios e actividades cone-
xas; elaboração de estudos técnicos e projectos de engenharia; ex-
tracção de inertes, exploração de pedreiras e minas de qualquer natu-
reza; compra e venda de bens imóveis e a revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de vinte
milhões de euros, está representado e dividido em quatrocentas mil
acções ordinárias, cada uma com o valor nominal de cinquenta euros.

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

Está conforme.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2009550218

MANUEL JOSÉ LOPES CORREIA — SOCIEDADE
DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03747/20051103; identificação de pessoa colectiva
n.º 506131572; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
20051230.

Certifico que foi depositada certidão da escritura outorgada em 23
de Dezembro de 2005, referente à dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2005.

11 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2009550110

ADELINA MACIEL MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03770/20051230; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507580982; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/20051230.

Certifico que, por escritura pública, de 30 de Dezembro de 2005,
outorgada no Cartório Notarial, do Centro de Formalidades das Em-
presas do Porto, foi constituída por Adelina Maciel Pereira Montei-
ro, solteira, maior e António Ferreira Martins, divorciado, a socie-
dade comercial em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Adelina Maciel Monteiro, L.da
2 — Tem a sua sede na Rua da Praia de Quião, 153, freguesia de A

Ver o Mar, concelho da Póvoa de Varzim.
3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-

cada, 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 confecção de vestuário exteri-
or em série. Comércio, importação, exportação e representações de
vestuário, calçado e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

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

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

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

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2009550102

BALSAN — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03011/20020219; identificação de pessoa colectiva
n.º 506002675; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/
29122005.

Certifico que, por escritura de 28 de Dezembro de 2005, do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, o
capital social da sociedade em epígrafe foi aumentado de € 100 000
para € 175 000, mediante o reforço de € 75 000, subscrito em di-
nheiro, mediante a emissão de 15 000 novas acções do valor nomi-
nal de € 5 e, em consequência, foi alterado o artigo 6.º do contrato
social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cento e setenta e cinco mil euros, representado por trinta e cinco
mil acções, com o valor nominal de cinco euros cada.

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

6 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009550307

SANTO TIRSO

CARLOSPORTS — ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3771; identificação de pessoa colectiva n.º 503968510; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/20051220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 20 de Dezembro de 2005 e tendo sido cancelada a
respectiva matricula.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006209450

A. V.  M.  C.  — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4926; identificação de pessoa colectiva n.º 505512459; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 04/20051221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 16 de Dezembro de 2005 e tendo sido cancelada a
respectiva matrícula.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386776
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FÁBRICA DO ARCO — RECURSOS
ENERGÉTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 503498017; data de entrega para o depósito: 13072005; pasta
n.º 3313.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386091

ANDRADE & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507484096; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 2 e 3/20051221; pasta n.º 6344.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerente, Maura Andreia Ferreira Andrade da
Costa, por renúncia em 21 de Outubro de 2005, tendo sido também
alterado o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e n.os 1 e 2 do arti-
go 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado é de cinco mil euros
e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Simão
Pedro Pacheco Fernandes e Carla Patrícia Pinto de Miranda.

2 — ...............................................................................................

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios que vierem a ser designados em assembleia geral.

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

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006209434

VETOVOTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507434480; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 05/051221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para Rua da Fonte, 203, freguesia de Rebordões.

23 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386792

SERVIGÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507542819; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20051221; pasta n.º 6383.

Certifico que João Pedro Simões Marques Pinto constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Servigás, Unipessoal, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede na Avenida de Poldrães, 298 freguesia de Vila
das Aves, concelho de Santo Tirso.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção, quer em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto comércio de combustíveis, instala-
ções de gás e canalizações de gás, instalação de aparelhos a gás.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio João Pedro Simões Marques Pinto.

5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o único sócio João Pedro Si-
mões Marques Pinto.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

6.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
décuplo do capital social.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006209558

CLINIFRE — CLÍNICA MÉDICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507494202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20051221; pasta n.º 6384.

Certifico que, Manuel Braga D’Oliveira Ramos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma CLINIFRE — Clínica Médica,
Unipessoal, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede na Rua de Ferreira de Lemos, 74, 4.º, fregue-
sia e concelho de Santo Tirso.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

A sociedade tem por objecto social actividades pratica clínica em
ambulatório.

4.º

A sociedade pode adquirir participações sociais em sociedades com
objecto diferente daquele que exerce, ou em sociedades reguladas por
leis especiais, e integrar agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio Manuel Braga D’Oliveira Ramos.

6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica a cargo do único sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

7.º

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

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006209574
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MAPM — REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 504459260; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 04/051216; pasta n.º 4227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para Rua de Fernando Pessoa, n.º 121, freguesia de Santo Tirso.

20 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012388000

PIZZA’S CAFÉ — VIANA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 505788098; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 02/051219; pasta n.º 5186.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, mudou a sede
para Praça do General Humberto Delgado, 4, Galerias Pimenta, loja
4E, freguesia de Santo Tirso.

23 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012387993

AUTO-SERVIÇO DAS RÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 502060085; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10; número e data
da apresentação: 07/20051221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente João Pedro Simões Marques Pinto,
por renúncia em 3 Novembro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006209540

INOVEAREIAS, MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Identificação de
pessoa colectiva n.º 507209176; inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: of. 2/20051031.

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

Cancelamento da matrícula.

22 de Novembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Carla de Morais Barros Fernandes. 2006171437

PROSATEX — COMÉRCIO DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507213122; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 1 e 2/20051214; pasta n.º 6181.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerente Maria Rosa Pereira Rodrigues, por
renúncia em 16 de Novembro de 2005, tendo sido também alterado
o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e artigo 4.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de cinco mil euros, ambas pertencentes à sócia Patrícia Liliana
Faria Mendes.

ARTIGO 4.º

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

remuneração, mantendo-se na gerência a sócia Patrícia Liliana Faria
Mendes.

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

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

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386130

SÃO TOMÉ — TINTURARIA E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507566599; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20051216; pasta n.º 6380.

Certifico que Abílio José Mesquita Silva e Sofia Olinda Vilaça da
Silva constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma São Tomé — Tinturaria e
Acabamentos, L.da, e tem a sede na Rua Particular, sem número, lu-
gar de Soutelo, freguesia de São Tomé de Negrelos, concelho de San-
to Tirso.

2 — A sociedade poderá, mediante deliberação da gerência, deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a tinturaria e acabamentos têxteis.
2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como

sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor
nominal de três mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Abílio
José Mesquita Silva e outra no valor nominal de mil e quinhentos
euros, pertencente à sócia Sofia Olinda Vilaça da Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Abílio
José Mesquita Silva.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de cinquenta mil euros, desde que aprovados
em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386148

ADELINO MOREIRA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 501256695; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 05/
20051222; pasta n.º 1148.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de designação do gerente José Luís Almeida Martins Moreira,
por deliberação de 31 de Março de 2005.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2012386440

VIP-TOP — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 504263501; inscrições n.os 10 e 11; número e data da apresen-
tação: 02/20051223; pasta n.º 4573.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 11 de Novembro de 2005 e cancelada a respectiva
matrícula.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2012386636

GILA — CONFECÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 505716640; inscrições n.os 2 e 3; número e data da apresenta-
ção: 01/20051227; pasta n.º 5145.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 17 de Outubro de 2005 e cancelada a respectiva
matrícula.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2012386636

F. SILVA & PIRES, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 504129279; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 03 e 04/20051227; pasta
n.º 3896.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Maximiano Elísio de Pires
de Azevedo, por renúncia em 12 de Dezembro de 2005. Procedeu-se
ainda à alteração do contrato de sociedade, quanto aos artigos 1.º, 2.º
e § 1.º do artigo 5.º do pacto social, que ficaram com a seguinte re-
dacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação F. Silva & Pires, Activi-
dades Hoteleiras, e Assistência Técnica, L.da, e tem a sua sede na Ave-
nida de João Paulo II, lugar de Vergadela, freguesia de Rebordões,
concelho de Santo Tirso.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto social consiste em administração e exploração de res-
taurantes, bares, residenciais, hotéis e cafés. Assistência técnica de
electricidade, montagens eléctricas, refrigeração e ar condicionado.

5.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta à sócia Maria Fernanda Ferreira da Silva
Azevedo, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os actos e contratos activa e passivamente e em juízo ou fora dele.

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

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2012386490

BLUE BLANC — LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 506688127; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ções n.os 2 e 5; números e data das apresentações: 07 a 10/20051227;
pasta n.º 5967.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de € 5000 para € 35 000, a renúncia à gerência
de António José Alves Moreira e Sérgio Duarte Marinho Marques em
28 de Setembro de 2005, tendo sido também alterado o contrato
quanto aos artigos 4.º, 5.º e 7.º os quais ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de trinta e
cinco mil euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal
de dezassete mil e quinhentos euros, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante global de setenta e cinco
mil euros.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral incumbe a ambos os só-
cios que desde já ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386652

SARBAR — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507323858; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 11/20051227; pasta n.º 6250.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente Marco Paulo Gouveia Martins, em 20
de Dezembro de 2005, por renúncia.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2012386660

JOSÉ CÂNDIDO AZEVEDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507552644; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20051228; pasta n.º 6389.

Certifico que José Cândido de Azevedo, António Joaquim Araújo
de Azevedo e José Manuel Araújo de Azevedo constituíram a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de José Cândido Azevedo & Filhos, L.da,
com sede na Rua de São Bento, 2 a 8, da cidade e concelho de Santo
Tirso.

§ único. Por simples deliberação a gerência pode deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de drogarias, ferragens,
materiais de construção, tintas e vernizes, ferramentas eléctricas,
máquinas agrícolas, artigos de decoração para casa e jardim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, distribuído por três quotas: uma do valor nominal de mil
euros, pertencente ao sócio José Cândido Azevedo e duas iguais, do
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valor nominal de dois mil euros cada, uma de cada um dos sócios,
José Manuel Araújo Azevedo e António Joaquim Araújo Azevedo.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital, até ao montante máximo correspondente
ao triplo do valor da respectiva quota.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quaisquer quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota ser arrolada, arrestada, penhorada ou apre-

endida judicialmente;
c) Em caso de falência, insolvência, interdição ou inabilitação do

sócio;
d) Se for declarada por decisão judicial transitada e julgado a exis-

tência por parte de qualquer sócio de actos de concorrência desleal;
e) Quando os sucessores de um sócio falecido declararem não dese-

jar permanecer na sociedade.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe aos sócios António Joaquim Araú-
jo Azevedo e José Manuel Araújo Azevedo, que desde já ficam nome-
ados gerentes, sendo necessária a intervenção conjunta de dois gerentes
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência, a compra e ven-
da de bens móveis ou imóveis, nomeadamente de viaturas automó-
veis, bem como celebrar contratos de leasing, locação financeira e
contratos financeiros.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2012386709

JOAQUIM DIAS & IRMÃO — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E PNEUS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 506186377; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
04/20051228; pasta n.º 5697.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato quanto aos artigos 1.º e 4.º os quais passaram a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Dias & Irmão — Comércio de
Máquinas e Pneus, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, pertencente ao único sócio Francisco Manuel de Jesus Ri-
beiro.

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

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006170201

TIRSO-EUROPA — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 506932915; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
20051229; pasta n.º 6073.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 28 de Dezembro de 2005 e cancelada a respectiva
matrícula.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2012386784

CLICUIDADOS — APOIO DOMICILIÁRIO E CUIDADOS
DE ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 506196828; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/
20051229; pasta n.º 5755.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 12 de Dezembro de 2005 e cancelada a respectiva
matrícula.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2012386679

PAULO JOAQUIM DA COSTA COUTINHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507566394; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20051229; pasta n.º 6390.

Certifico que Paulo Joaquim da Costa Coutinho constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Joaquim da Costa Coutinho,
Unipessoal, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede na Avenida do Comendador Silva Araújo,
Edifício Avenida, bloco B, 4.º, esquerdo, freguesia de Vila das Aves,
deste concelho.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

A sociedade tem por objecto social o comércio a retalho de máqui-
nas e outro material para escritório.

4.º

A sociedade pode adquirir participações sociais em sociedades com
objecto diferente daquele que exerce, ou em sociedades reguladas por
leis especiais, e integrar agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio Paulo Joaquim da Costa Coutinho.

6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica a cargo do único sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

7.º

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

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — O Escriturário Superior, João Paulo da
Cruz Ferreira Batista. 2006168703
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CONFECÇÕES — ROSA FERNANDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Identificação de
pessoa colectiva n.º 505661713; inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: 4/20051031.

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: 27 de Outubro de 2005.

22 de Novembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Carla de Morais Barros Fernandes. 2008330559

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Identificação de
pessoa colectiva n.º 500884730.

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

Inscrição n.º 1, apresentação n.º 01/19800401.
Contrato de sociedade e designação de membros dos órgãos sociais.
Firma: Materiais de Construção Soares, L.da, número de identifica-

ção de pessoa colectiva 500884730.
Natureza jurídica: sociedade por quotas.
Sede: Lugar de Vergadela, 4780 Santo Tirso, freguesia de Rebor-

dões, concelho de Santo Tirso, distrito do Porto.
Objecto: comércio de materiais para a construção civil.
Capital: 5 000 000$.
Sócios e quotas:
Carlos Nuno Sampaio Soares, casado com Maria Júlia Moreira

Fontes, no regime da comunhão geral — 2 000 000$;
Almerindo Sampaio Soares, casado, no regime da comunhão ge-

ral — 2 000 000$;
Carlos Alberto Maia da Silva, casado com Fernanda Bernardete da

Silva Soares, no regime da comunhão de adquiridos — 1 000 000$.
Forma de obrigar/órgãos sociais:
Forma de obrigar: assinatura de dois dos ditos gerentes.
Órgão designado: gerência.
Gerentes — Carlos Nuno Sampaio Soares, Almerindo Sampaio So-

ares e Carlos Alberto Maia da Silva.
Os gerentes poderão delegar a favor de outros sócios por procura-

ção, todos ou parte dos poderes de gerência.
Averbamento n.º 1, apresentação n.º 3/20050802.
Cessação de funções de membro dos órgãos sociais.
Gerência: Almerindo Sampaio Soares.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Julho de 2005.
Averbamento n.º 2, apresentação n.º 3/20051103.
Cessação de funções de membro dos órgãos sociais.
Gerência: Carlos Alberto Maia da Silva.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Setembro de 2005.

23 de Novembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Carla de Morais Barros Fernandes. 2006170066

GYMA (PORTUGAL) — SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 503753238; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 02/
20051209; pasta n.º 6023.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2012386865

PATRISÃ — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 501818049; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/
20051209; pasta n.º 1669.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 19 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386415

ANTÓNIO FERNANDO PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 505803887; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 04/
20051209; pasta n.º 5451.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 21 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006204149

CARVIDET — HIGIENE INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 505345412; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 07/051209; pasta n.º 6379.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua do
Alto da Cruz, Zona Industrial da Várzea do Monte, armazém 1, fre-
guesia de Santo Tirso.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386121

PASSAMANARIAS SOMAC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 501958860; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 01/
20051212; pasta n.º 1794.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 22 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006170155

PÃO QUENTE SANTO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 503587567; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20051212; pasta n.º 3394.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2009192010

JOSÉ PACHECO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 505602750; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/
20051212; pasta n.º 5006.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 5 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386873

QUIOSQUE ETC…, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507556143; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20051223.

Certifico que Cassilda Maria de Paiva Godinho e Maria de Jesus
Teixeira Carvalho constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Quiosque Etc…, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede na Avenida de 4 de Abril de 1955, 163, fre-
guesia de Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.

2 — Por simples deliberação a gerência pode deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste na venda de livros, jornais, revistas, se-
los, papelaria, tabacaria, vinhos, brinquedos, bijuterias, louças, ador-
nos e artigos de decoração e bazar em geral e ainda mediação de jogos
da Santa Casa da Misericórdia.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas de igual valor, sendo cada
uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes
às sócias Cassilda Maria de Paiva Godinho e Maria de Jesus Teixeira
Carvalho.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos carece do consen-
timento da sociedade, que terá direito de preferência na sua aquisição.
Se esta não quiser preferir, tal direito reverterá a favor dos sócios
não cedentes.

6.º

1 — A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme designado em assembleia geral, incumbe a Fernando Jorge
Lopes Gonçalves Moreira, casado, residente na Rua da Indústria, 240,
2.º, da freguesia e concelho de Santo Tirso, que desde já fica nomeado
gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessário a assinatura de um só gerente, podendo este nomear man-
datários ou procuradores da mesma para prática de determinados ac-
tos ou categorias de actos.

3 — Ficam incluídos nos poderes da gerência a compra e venda de
viaturas automóveis.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de quinhentos mil euros, por deliberação unâni-
me dos sócios.

8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando sobre a quota incida arresto, penhora ou providência

cautelar judicialmente justificada, ou, em geral, apreendida judicial ou
administrativamente;

c) Por alienação ou adjudicação da quota seja a que título for, mesmo
doação, partilha em consequência de divórcio ou de separação de
pessoas e bens ou só bens, a não ser que seja obtido o consentimento
da sociedade.

2 — Nos casos previstos nos números anteriores, a contrapartida
a pagar pela quota será igual ao valor nominal actualizado pelo últi-
mo balanço, a pagar em 36 prestações mensais, contínuas e iguais
com vencimento no último dia de cada mês.

3 — A quota poderá figurar no balanço como amortizada, para
posteriormente ser deliberada a criação em sua vez de uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a algum, alguns sócios ou a terceiros.

9.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija formalidades, se-
rão convocadas por cartas registadas com aviso de recepção dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

10.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de retirada a
percentagem destinada a reserva legal, terão o destino que for delibe-
rado em assembleia geral pela maioria simples de votos expressos.

11.º

Poderá a sociedade adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente do referido, em sociedades reguladas por leis
especiais, de responsabilidade ilimitada, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas e consórcios.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2012386458

MANUEL DE ARAÚJO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 500377944; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 05/
051213; pasta n.º 508.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato quanto aos artigos 3.º, 5.º e 11.º, os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, distribuído por quatro quotas: uma do valor nominal de cinco
mil e cem euros pertencente à sócia Maria Virgínia Miranda de Faria
Gonçalves, outra do valor nominal de mil e quinhentos euros, perten-
cente à sócia Maria Manuela da Costa Gonçalves Fernandes Machado
e duas iguais, do valor nominal de mil e setecentos euros cada, uma de
cada um dos sócios, Duarte Manuel de Faria Gonçalves e Maria Paula
de Faria Gonçalves.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe à sócia Maria
Paula de Faria Gonçalves, que desde já fica nomeada gerente e ao só-
cio Duarte Manuel de Faria Gonçalves, sendo suficiente a assinatura
de um só gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

ARTIGO 11.º

Fica desde já autorizada à gerência a compra e venda de viaturas
automóveis bem como a celebrar contratos de leasing, contratos de
locação financeira e contratos financeiros.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386474

GNIEVES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507519469; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20051124; pasta n.º 6373.

Certifico que Gustavo Nieves Moreira constituiu a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GNIEVES — Unipessoal, L.da, e
possui o cartão provisório de pessoa colectiva ou entidade equiparada
n.º P 507519469.

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Sousa Trêpa, 67-69, na
cidade de Santo Tirso.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e exploração de quiosques.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de € 5000, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro e correspondente a uma quota, pertencente
unicamente a um sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio Gustavo Nieves Moreira, casado, portador do bilhete de identida-
de n.º 13223982, de 13 de Novembro de 2002, emitido pelo Centro
de Identificação de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 180245414, resi-
dente na Avenida de São Rosendo, 145, 2.º, Santo Tirso, desde já
nomeado gerente, podendo ou não auferir remuneração.

2 — A sociedade fica obrigada com os actos e contratos do seu
único gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio Gustavo Nieves Moreira não possui qualquer participação
em sociedade unipessoal ou por quotas, podendo a sociedade partici-
par no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto dife-
rente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais ou em agru-
pamentos de empresas.

ARTIGO 6.º

A sociedade assume, desde já as obrigações decorrentes de negócios
jurídicos celebrados em seu nome, pelo gerente, bem como a aquisi-
ção para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo
do contrato social, sem prejuízo do disposto nos artigos 5.º e 19.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Mais certifico que o sócio Gustavo Nieves Moreira é casado com
Sónia Maria Alves Rosa na comunhão de adquiridos.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006209418

TALHO TIRSENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Identificação de
pessoa colectiva n.º 502060069; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 01/20051216; pasta n.º 1893.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de € 2 094,96 para € 5001, tendo sido alterado
o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral incumbe a todos os só-
cios que desde já ficam nomeados gerentes, sendo sempre necessário
as assinaturas conjuntas de dois gerentes para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006170210

CONGOFIL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 502172835; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/
20051216; pasta n.º 1954.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386881

TÁXIS MARQUES DA SILVA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 505582112; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 03/
20051216; pasta n.º 4986.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 16 de Dezembro de 2005 e cancelada a respectiva
matrícula.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386598

IBEROCER — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 506160440; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 01/
20051219; pasta n.º 6091.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IBEROCER — Prestação de Ser-
viços e Higiene, L.da, e tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, lugar de
Gandra, freguesia de Agrela, concelho de Santo Tirso.

2 — (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012386601

FITILÁSTIC — INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 505060825; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 01/
20051215; pasta n.º 4697.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato quanto ao artigo 1.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de FITILÁSTIC — Indústria de Passa-
manarias, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Outeiro,
51, freguesia de São Martinho do Campo, concelho de Santo Tirso.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006170171

MANUEL FERNANDO MACHADO, TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507552679; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20051219; pasta n.º 6381.
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Certifico que Manuel Fernando Oliveira Machado constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Fernando Machado, Transpor-
tes, Unipessoal, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede na Rua da Liberdade, 561, freguesia de Areias,
concelho de Santo Tirso.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

A sociedade tem por objecto social: a sociedade vai prestar serviço
de táxi. Vai efectuar o transporte de pessoas em viatura ligeira de
passageiros. Uma segunda actividade é o transporte de mercadorias
em regime de aluguer.

4.º

A sociedade pode adquirir participações sociais em sociedades com
objecto diferente daquele que exerce, ou em sociedades reguladas por
leis especiais, e integrar agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio Manuel Fernando Oliveira Machado.

6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica a cargo do único sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

7.º

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006209442

HÉLDER FRANCISCO FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507489004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20051220; pasta n.º 6382.

Certifico que Hélder Francisco Machado Ferreira constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Hélder Francisco Ferreira, Unipes-
soal, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede na Rua de Ferreira de Lemos, 388, bloco B,
3.º, esquerdo, freguesia e concelho de Santo Tirso.

2 — Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

A sociedade tem por objecto social o comércio de automóveis novos
e usados.

4.º

A sociedade pode adquirir participações sociais em sociedades com
objecto diferente daquele que exerce, ou em sociedades reguladas por
leis especiais, e integrar agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio Hélder Francisco Machado Ferreira.

6.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica a cargo do único sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

7.º

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006196871

FELIX — JOALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 503275778; inscrições n.os 2 e 3; número e data da apresenta-
ção: 02/20051227; pasta n.º 3067.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 26 de Dezembro de 2005 e cancelada a respectiva
matrícula.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2012386628

FEIRATEX — ARMAZÉM DE TECIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Identificação de
pessoa colectiva n.º 505332280; inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: 03/20051220; pasta n.º 4818.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de € 25 000 para € 150 000, tendo sido alterado
o contrato quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cento e cinquenta mil euros, distribuído por duas quotas, uma no
valor nominal de noventa mil euros pertencente ao sócio Joaquim
Valentim Moura Magalhães e outra quota de valor nominal de sessen-
ta mil euros pertencente ao sócio Manuel Anjo Lopes da Silva Torres.

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2012387934

PASTELARIA PÃO QUENTE TRIGO DE SONHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 506649288; data do depósito: 01072005; pasta n.º 5924.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2011034655

PEÚGAS LUTISANA DE JOAQUIM
SOUSA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Identificação de
pessoa colectiva n.º 503391573.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 1/20051114.
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Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Novembro de 2005.
Inscrição n.º 4, apresentação n.º of. 1/20051114.
Cancelamento da matrícula.

25 de Novembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Carla de Morais Barros Fernandes. 2006171372

PÉ À RISCA — PEÚGAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Identificação de
pessoa colectiva n.º 506541924.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 3/20051114.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Novembro de 2005.
Inscrição n.º 3, apresentação n.º of. 3/20051114.
Cancelamento da matrícula.

25 de Novembro de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria
Carla de Morais Barros Fernandes. 2000561900

VALONGO

V. SILVA & BASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 505978008; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 08/
20051227; pasta n.º 55 534.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 27 de Dezembro de 2005.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009698037

INDÚSTRIA DE MÓVEIS IRMEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 500606200; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
20051229; pasta n.º 22 436.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344162

PEIXOTO & BALTAREJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 503598429; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
20051229; pasta n.º 6797.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2006906127

ALVES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 504178016; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20051229; pasta n.º 9890.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344154

LABORATIS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 504093410; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/
20051229; pasta n.º 931.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o projecto de fusão por incorporação da sociedade ECORRUMO —
Construção Civil e Serviços Ambientais, S. A., com sede em Valmon-
te, Gondalães, Paredes.

Alterações projectadas: o objecto da sociedade incorporante ficou
com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em engenharia e construção civil, obras
públicas e prestação de serviços; concepção, construção e exploração
de aterros sanitários controlados; concepção, gestão e exploração de
sistemas de recolha de resíduos sólidos urbanos, industriais e hospita-
lares; concepção, construção e exploração de estações de tratamento
de águas residuais; concepção, construção e exploração de estações de
transferência de resíduos sólidos; tratamento e manutenção de espa-
ços verdes e limpeza de arruamentos; comercialização de equipamen-
to e tecnologia ambiental.

5 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009698207

SUPAJO PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 503652881; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 16 e 17/20051229; pasta
n.º 7105.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Patrício Hernâni Araújo Gonçalves, casado, em 3 de
Outubro de 2005, por renúncia, tendo sido alterado parcialmente o
contrato da sociedade, e em consequência, os artigos 3.º e 5.º ficaram
com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente à soma de três quotas, duas do valor nomi-
nal de dois mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes, uma a cada
uma das sócias Joana Isabel Araújo Gonçalves e Susana Alexandra
Araújo Gonçalves, e outra de quinhentos euros pertencente à sócia
Susana Alexandra Araújo Gonçalves.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Joana Isabel Araújo
Gonçalves.

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

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

5 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009698223

LOBO & RODRIGUES — MOBILIÁRIO
E DECORAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 504715976; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/
20051230; pasta n.º 11 176.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
signados os órgãos sociais para o triénio 2005-2007, por deliberação
de 3 de Outubro de 2005.

Conselho de administração:
Albino Lobo Rodrigues.
Cargo: presidente.
Filipe Manuel Lobo Rodrigues.
Maria Filomena Lobo Rodrigues.
Maria Manuela Lobo Rodrigues.
José Miguel Lobo Rodrigues, solteiro, maior.
Cargo: vogais.
Fiscal único:
José Fernando Sá Reis, casado.
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Cargo: fiscal único.
Residência/sede: Rua do Monte dos Burgos, 482, 4.º, K, 4250-

-311 Porto.
Suplente do fiscal único:
Domingos Oliveira Santos Silva, solteiro, maior.
Cargo: suplente do fiscal único.
Residência/sede: Parada, Louredo, 4525-390 Louredo.

6 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2001295286

CONSTRUÇÕES MAIA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 14/20051230; pasta n.º 13 765.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 29 de Dezembro de 2005.

6 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009344057

ITEVEX — INDÚSTRIAS TÊXTEIS DE VALONGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 503579807; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 13/20051230; pasta n.º 52 353.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente José Maria Guedes Figueiroa, em 20 de Junho de 2005,
por renúncia.

6 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009344049

VÍTOR HUGO & OLIVEIRA — CAFÉ, SNACK,
CONFEITARIA E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 504009869; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/
20051230; pasta n.º 8911.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o encerramento da liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
30 de Dezembro de 2005.

6 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2009344065

MOUTINHO & NEVES — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 506102521; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/
20051230; pasta n.º 55 613.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 30 de Dezembro de 2005.

6 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009344030

ACADEMIA TEMPUS — SISTEMAS DE ENSINO
E APOIO PEDAGÓGICO MULTIDISCIPLINAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 504254057; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/
20051230; pasta n.º 10 325.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 27 de Dezembro de 2005.

5 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009344022

OPTICUS — CENTRO ÓPTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 502475188; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 09 e 10/20051229; pasta
n.º 12 761.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Maria Antonieta da Silva Amaro Guerreiro, em 27 de
Dezembro de 2005, por renúncia tendo sido designado gerente na
mesma data Manuel Messias de Almeida Ferreira, casado, a residente
na Rua do Dr. Alfredo Magalhães, 46, 2.º, sala 2, Porto.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009698185

MAB — VENDA AUTOMÁTICA DE ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 503195600; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
20051230; pasta n.º 4491.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 26 de Dezembro de 2005.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2009344014

ANTÓNIO ROCHA MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 502925353; averbamentos n.os 1, 2 e 3 à inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 6; números e data das apresentações: 3 e 6/20051227;
pasta n.º 2933.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessaram as
suas funções de gerentes António da Rocha Miranda, Deolinda de Jesus
Pacheco e Joaquim Magalhães Teixeira, todos em 16 de Fevereiro de
2005, por renúncia.

Certifico, ainda, que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade e em consequência os artigos 3.º e 4.º ficaram com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente liberado, em dinheiro, é de cinquen-
ta mil euros, e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
de vinte e cinco mil euros cada uma, pertencentes ao único sócio
Francisco Pinheiro.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade 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.

2 — A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Francisco Pi-
nheiro, aqui nomeado gerente, e de António Francisco Santos Carva-
lho, já atrás devidamente identificado, e também aqui nomeado ge-
rente.

3 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2009698193

CARLOS & MIGUEL — CONSTRUÇÕES GALANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 502527692; pasta n.º 723.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2009698215



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 112 — 9 de Junho de 2006 11 408-(45)

JRT — TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 502658800; inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresen-
tações: 03 e 04/20051229; pasta n.º 1554.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi designa-
da secretária Maria Alexandra Rocha, solteira, maior, residente na
Rua do Dr. Manuel Arriaga, 243/273, Campo, Valongo, e registada a
dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas apro-
vadas em 28 de Dezembro de 2005.

4 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009698177

HIPOMARTINS — METALOMECÂNICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 505072777; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 07/
20051227; pasta n.º 13 382.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterada
a sede para a Rua de São Bartolomeu, 521, Valongo.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009698088

O CAMINHAR — JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 507318919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20051228; pasta n.º 56 280.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma O Caminhar — Jardim de Infância, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Tristão Vaz Teixeira,
lote 4, freguesia e concelho de Valongo.

2 — A gerência da sociedade poderá deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar filiais, sucur-
sais, ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto creche, infantário, actividades de tem-
pos livres (ATL).

ARTIGO 4.º

O capital social é de cento e vinte e cinco mil euros, e correspon-
de à soma de três quotas: uma no valor nominal de setenta e cinco
mil euros, pertencente ao sócio Fernando Albino Figueiredo da Cos-
ta, e duas quotas iguais, no valor nominal de vinte e cinco mil euros
cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Ana Teresa Pinto da
Costa e Isabel Cristina Pinto da Costa.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios fica dependente do
consentimento da sociedade, cabendo, neste caso, direito de prefe-
rência, na sua aquisição, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta aos sócios Fernando Albino Fi-
gueiredo da Costa, Ana Teresa Pinto da Costa e Isabel Cristina Pinto
da Costa, que, desde já, são nomeados gerentes e a quem mais vier a
ser nomeado em assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes,
sendo sempre obrigatória a do gerente Fernando Albino Figueiredo
Costa.

3 — Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão:

a) Comprar e vender viaturas automóveis;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 7.º

 Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
quádruplo do valor do capital social e os sócios poderão fazer à socie-
dade os suprimentos de que esta carecer, nos montantes e condições
que forem estipulados em assembleia geral.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009698142

PRAFIL II — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 506488802; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/
20051228; pasta n.º 58 861.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 28 de Dezembro de 2005.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009698134

VALISAUTO — REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 505640902; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 02/20051228; pasta n.º 55 258.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterada
a sede para a Rua do Baldeirão, 500, Sobrado, Valongo.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009698100

SUPERMERCADO YE CHEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 507567765; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
20051227; pasta n.º 56 279.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, ficando a reger-
-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Supermercado Ye Chen, L.da, e tem a
sua sede na Rua de António Castro Meireles, 81, freguesia de Erme-
sinde, concelho de Valongo.

§ 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 no comércio, importação, exportação,
representações e assistência técnica de vestuário, calçado e acessórios
de moda, electrodomésticos, produtos alimentares, bebidas, mobiliá-
rio e outros artigos para o lar, artigos de perfumaria e cosmética.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde nomeados gerentes ambos os sócios.
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2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009698010

ADÃO MANUEL & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 505183978; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/
20051230; pasta n.º 55 042.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344294

IMA-RAD — SERVIÇOS MÉDICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 500731365; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/
20051229; pasta n.º 22 592.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344324

FERRAGENS GASFRAN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 504040880; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
20051230; pasta n.º 9039.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344286

ADÃO MANUEL DA SILVA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 501568824; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/
20051230; pasta n.º 39 939.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344308

PLAREN PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 503936413; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/
20051230; pasta n.º 8665.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344316

PEREIRA, SANTOS, MARTINS & DUARTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 505877511; inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresen-
tações: 4 e 5/20051230; pasta n.º 55 408.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas dos
anos de 2003 e 2004.

Está conforme.

18 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344260

VIANA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 503102105; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
20051230; pasta n.º 3963.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

17 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344243

ANTÓNIO RUI ALBANO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 504508261; inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresen-
tações: 1 e 2/20051230; pasta n.º 12 149.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas dos
anos de 2003 e 2004.

Está conforme.

17 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344235

VICTOR, PINTO & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 504867474; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/
20051229; pasta n.º 4537.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344197

SOCIGUS — SOCIEDADE GESTORA DE UNIDADES
DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 505174456; inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresen-
tações: 11 e 12/20051229; pasta n.º 55 737.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas dos
anos de 2003 e 2004.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344219

DUPLA — CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 506291901; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/
200512290; pasta n.º 55 737.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Maria Manuela Magalhães
da Silva. 2009344200

BIG TOWER — CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES
    IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 504706837; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
20051228; pasta n.º 12 784.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as contas
aprovadas em 21 de Dezembro de 2005.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009698096

RESTAURANTE O PRESUNTO DE BALDEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 504957902; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 5; números e data das apresentações: 03, 04 e 05/20051223;
pasta n.º 55 146.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, cessaram
funções de gerente João Paulo Martins de Sousa e Maria Alice Mar-
tins de Sousa, em 28 de Setembro de 2005, por renúncia.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade tendo sido alterado os n.os 1 e 2 do artigo 5.º que ficaram com
a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
pelo sócio já nomeado gerente, e por quem mais vier a ser nomeado
em assembleia geral.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009685997

MOURA & DIAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 502259140; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 02/
20051227; pasta n.º 45 526.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade tendo sido alterado o artigo 2.º
que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras públi-
cas, construção e reparação de edifícios e trabalhos conexos; constru-
ção de edifícios para venda; compra e revenda de bens imobiliários
adquiridos para esse fim.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009698029

SANCHE’S — DECORAÇÃO INTERIORES
E EXTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 504482181; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/
20051227; pasta n.º 11 578.

Certifico que, por referência à sociedade em epigrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade e em consequência, os artigos 1.º,
n.º 1, e 2.º ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SANCHE’S — Decoração Interi-
ores e Exteriores, L.da, e tem a sua sede no Parque do EDT, Edifício
Mercúrio, Pavilhão 1, freguesia de Telões, concelho de Amarante.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a colocação de materiais e acabamen-
tos; montagem e comércio de estores; decoração de interiores e ex-
teriores.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria de Fátima Esteves
Gonçalves Cacho. 2009686004

VILA NOVA DE GAIA

ANÍBAL TEIXEIRA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07428/19990303; identificação de pessoa colectiva
n.º 504510320; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/
20050826.

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

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002257833

ARLINDO DA SILVA VINAGRE — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08684/20000224; identificação de pessoa colectiva
n.º 504744127; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/
20050819.

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002307083

ALBERTO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04816/19961119; identificação de pessoa colectiva
n.º 511031246; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
20050819.

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989190

JOAQUIM PREDA — GABINETE DE CONTABILIDADE
E ESTUDOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 566/19890418; identificação de pessoa colectiva
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n.º 502145072; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20050819.

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002244324

TÁXIS SANTOS MONTEIRO & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 344/20010601; identificação de pessoa colectiva
n.º 504443941; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/
20050817.

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004074779

PEDRO MIGUEL SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 027/20030716; identificação de pessoa colectiva
n.º 506624137; inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresen-
tações: 16 e 17/20050817.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do exercício dos anos
de 2003 e 2004.

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002181349

ANA SOFIA GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 206/20020805; identificação de pessoa colectiva
n.º 506262707; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/
20050817.

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002181365

ANTÓNIO MONTEIRO & AZEVEDO
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 457/20010622; identificação de pessoa colectiva
n.º 505523051; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20050817.

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989182

UNICIDADE-PRAXIS — HOMEOPÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 150/20010412; identificação de pessoa colectiva
n.º 505430975; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/
20050817.

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002181314

FCN — MEDICINA E ESTOMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 743/20030321; identificação de pessoa colectiva
n.º 505633728; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/
20050817.

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004074817

CAETANO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 36 817/19820730; identificação de pessoa colectiva
n.º 501326359; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/
20050817.

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989166

ACÁCIO, PINTO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09158/20000707; identificação de pessoa colectiva
n.º 505042851; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/
20050817.

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004074841

BERNARDETE & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 223/20011031; identificação de pessoa colectiva
n.º 505753154; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/
20050817.

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004074906
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MÁRIO MOREIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06616/19980511; identificação de pessoa colectiva
n.º 502823950; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/
20050817.

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

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002181322

SOPERTEC — SOCIEDADE DE PERITAGENS
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00132/19920319; identificação de pessoa colectiva
n.º 502723351; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/
20050817.

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002173419

KATTY XIOMARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07355/19990118; identificação de pessoa colectiva
n.º 504758721; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
20050817.

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008973590

JOSÉ ALVES & FERNANDO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08225/19991012; identificação de pessoa colectiva
n.º 504360795; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
20050817.

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989301

CPIDT — COMPANHIA PORTUGUESA
DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04947/19970107; identificação de pessoa colectiva
n.º 503796360; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/
20050817.

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

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989298

CLÍNICA ANTÓNIO QUARESMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03051/19950317; identificação de pessoa colectiva
n.º 503395943; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/
20050811.

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

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989280

CLÍNICA VETERINÁRIA DE GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08148/19990917; identificação de pessoa colectiva
n.º 504777262; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/
20050811.

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

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989271

POMBO — INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 15 095/19620324; identificação de pessoa colectiva
n.º 500170584; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/
20050811.

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

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989263

CHARBODOURO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 227; identificação de pessoa colectiva n.º 505405288; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 13/20050811.

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

Está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989255

PETISQUEIRA GRAÇA DA VILA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1211; identificação de pessoa colectiva n.º 502988231; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/20050809.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 112 — 9 de Junho de 200611 408-(50)

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004117281

LUÍS RIOS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7898; identificação de pessoa colectiva n.º 504734920; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/20050809.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008973492

SESE — SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES
ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 059/20030729; identificação de pessoa colectiva
n.º 506598403; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-178/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004137053

FLÁVIO ALMEIDA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 114/20011016; identificação de pessoa colectiva
n.º 505617420; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-177/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010964250

TORRES & MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 045/19861113; identificação de pessoa colectiva
n.º 501738355; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-223/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010946723

GUIGRAF — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 713/20040616; identificação de pessoa colectiva
n.º 506718131; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: PC-
-224/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004515597

J. FONTES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 730/20020201; identificação de pessoa colectiva
n.º 505942860; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-225/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010946626

ERNESTO SANTOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00489/19920730; identificação de pessoa colectiva
n.º 502810475; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-226/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010946774

VINKO — COMPANHIA DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01217/19930505; identificação de pessoa colectiva
n.º 500081360; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-227/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2009709675

SANTOS OLIVEIRA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4487/19961212; identificação de pessoa colectiva
n.º 502809442; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-
-222/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008965350

TÁXIS CENTRAIS DE PEDROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9693/20001214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505180391; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-221/30062005.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2002256918

J. A. DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 333/20021002; identificação de pessoa colectiva
n.º 506052281; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-235/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008270289

ARMAFLATRANS — CONSULTORIA
EM TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 519/20040304; identificação de pessoa colectiva
n.º 506893880; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-238/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008965929

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CAETANO DE FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 21 110/19750220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500265151; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-
-239/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008277933

JOSÉ RAMOS PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09365/20000906; identificação de pessoa colectiva
n.º 505016435; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-232/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2000159710

ALBERTO PEREIRA DA COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505624842; inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: 23 e 24/09112005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas dos anos de exercício
de 2003 e 2004.

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002282595

M. J. OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 500554838; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-160/04072005.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010405218

ARANDA — PAPELARIA E ARTIGOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503814733; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-141/04072005.

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

Está conforme.

6 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004115394

EVARISTO VIEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 501125892; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: PC-146/04072005.

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

Está conforme.

6 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008971953

FIMAR — CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 501947540; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-100/04072005.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012280587

F.  F. CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502365226; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-91/04072005.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2004.

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012280536

SOFAFRE — SOCIEDADE FABRICO ACESSÓRIOS
E MÁQUINAS PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 501780050; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-82/04072005.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010681355

HEMOTÉCNICA — SOCIEDADE DE PRODUTOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 501744010; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-81/04072005.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2009272536

CUSTÓDIO SÃO MARTINHO — PINTURAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505721759; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-98/04072005.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008950131

MANUEL GUEDES MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505599945; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-84/04072005.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008950204

FUNDIÇÃO DE FIOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503974889; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-97/04072005.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008950239

TÁXIS FLOR DO PARAÍSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 341/20021004; identificação de pessoa colectiva
n.º 505593696; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-
-135/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989778

TELMO & ADÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 17 301/19671216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500957207; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: PC-
-136/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989794

CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA — DR. FERNANDO FREIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 278/20020911; identificação de pessoa colectiva
n.º 506276406; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-106/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989786

EFFICIENTIA — MANAGEMENT, INTEGRATION,
CONSULTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07820/19990609; identificação de pessoa colectiva
n.º 504460340; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-127/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989808

ESTÚDIOS MARINA MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00480/19920729; identificação de pessoa colectiva
n.º 502809558; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-130/01072005.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 112 — 9 de Junho de 2006 11 408-(53)

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989816

ARTIMAGEM — CABELEIREIRO E PERFUMARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09152/20000707; identificação de pessoa colectiva
n.º 504996177; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-132/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012281389

MARIFER — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 02409/19940801; identificação de pessoa colectiva
n.º 503246891; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-115/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012281397

AUTO TÁXIS DRAGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08018/19990803; identificação de pessoa colectiva
n.º 504562762; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-133/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012281419

DOMINGOS JORGE R. CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 702/20020129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505944618; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-101/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012281400

AUTO TÁXIS VIDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 23 479/19790216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500533180; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-134/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012280439

TÁXIS J. EMÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08274/19991025; identificação de pessoa colectiva
n.º 504516779; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-
-140/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012280447

PLEXO — REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08308/19991105; identificação de pessoa colectiva
n.º 504668668; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-121/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004098902

MARKDECO — PROSPECÇÃO E MARKETING
EM MOBILIÁRIO METÁLICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 489/20040213; identificação de pessoa colectiva
n.º 506801918; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-128/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012280455

A. A. CAMPOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 13 071/19500404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500000034; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-123/01072005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010906250

GALOPE — REPRESENTAÇÕES DIDÁCTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 205/20020805; identificação de pessoa colectiva
n.º 506185770; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: PC-
-124/01072005.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2004.

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2005179833

JOSÉ & PAULA LOPES — COMÉRCIO DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505904080; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/09112005.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008948803

MICROCEL — CARTÃO E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502505958; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: PC-221/01072005.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004121440

FERNANDO SANTOS MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505670895; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-212/01072005.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007416158

CONTIGAIA — TABACARIA, PAPELARIA,
REVISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502252340; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: PC-181/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004121661

AGROSTIS — CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506035409; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 30/17112005.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008973000

LUNA — CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506339670; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 31/17112005.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008971023

SOUSA VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506190846; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 32/17112005.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008971040

ROCHA OLIVEIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506717313; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 28/17112005.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008971058

JOAQUIM MARTINS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 501070001; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 24/17112005.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007977400

TRANSPORTES CENTRAIS SANTA MARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504347438; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 25/17112005.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2004.

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007977397

A. R. L. — DESIGN E COMUNICAÇÃO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504953621; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 20/17112005.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007977389

CLÍNICA OTORRINOLARINGOLÓGICA — DR. A. SOUSA
VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503397830; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 29/17112005.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008971031

CENTRO ELECTRÓNICO DA CIDADE
NOVA DE GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502651814; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 27/17112005.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002283524

TINTAS VIP — SOCIEDADE NORTENHA
DE TINTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503164232; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 21/17112005.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007976609

SOFIGEL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505978474; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 17/22112005.

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008971082

CONSTRUÇÕES MONTE MURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504096680; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 18/22112005.

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008971066

ALBINO CARNEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 500463450; inscrições n.os 4
e 5; números e data das apresentações: PC-200 e 201/04072005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas dos anos de exercício
de 2003 e 2004.

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002317992

MIGUEL MUNS PY — TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 500193304; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-199/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004115769

MANUEL CARLOS GONÇALVES — CONTABILIDADE,
GESTÃO E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503377406; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-189/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004138629

ÁLVARO SABENÇA — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502023007; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 12/23112005.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2004.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007977630

UIMATÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504766406; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 16/18112005.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007980207

PEDRA E MASSA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 254/20020827; identificação de pessoa colectiva
n.º 506278654; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/
20051019.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008948749

DOURO SUPER — SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07469/19990305; identificação de pessoa colectiva
n.º 504510126; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/
20051019.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007977230

CARDIOCARE — CLÍNICA MÉDICA
DE CARDIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505145529; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-34/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012296173

LINGUAINVEST — SERVIÇOS A EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506999564; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: PC-40/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012296122

AMARAL JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504359240; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: PC-35/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012296165

TRANSPORTES AFONSO & LEVITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502505877; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-38/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012296130

PRODUR — PROJECTOS E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502715944; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-187/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004087455

MAGNIGAL — COMÉRCIO DE BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503601683; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-184/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010418379

MIGUEL ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 501728465; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-176/04072005.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2004.

Está conforme.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008949605

JOÃO GOMES & CAMARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506842134; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: PC-195/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002260982

GAIA — HOLDING — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 501388281; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: PC-198/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004115750

ARMANDO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504237250; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-194/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002261008

JOSÉ PORTELA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503707953; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-36/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012296157

MACHADO, PORTELA & BONDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 501148396; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: PC-37/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012296149

CARLOS & SOARES BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505406322; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-197/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002260990

VILAFOZ — SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503794759; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: PC-24/04072005.

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004441330

SALENAC — CONSTRUÇÕES E VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504798677; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-25/04072005.

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2011243700

CRISTALTECNICA — MATERIAL E MONTAGEM
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502495022; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-27/04072005.

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012296297

SERAFINS — SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS
E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504455419; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-29/04072005.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2004.

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012296270

SKY — COMÉRCIO DE CALÇADO E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504049526; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-31/04072005.

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012296254

EURICO DE SOUSA — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506046664; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-33/04072005.

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

Está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012296246

MARDOURO — METALÚRGICA DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 501328831; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: PC-183/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004121467

PRINT. GAL — IMPRESSÕES TÊXTEIS
E SERIGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504610279; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-185/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010418395

REP. GAL — REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502655534; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-186/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010418409

ACTURI — ACTIVIDADES URBANÍSTICAS
E IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503766321; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-190/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004138610

ECOGIMO — EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503613843; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: PC-191/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007980193

ALFALARMES — TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502366621; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-192/04072005.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004138572

ARTUR AUGUSTO CORREIA MARTINS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503982229; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 16/20051027.

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

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007976501

VENTILMECA — VENTILAÇÃO MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502307781; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 12/20051027.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2004.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008967620

GOMES & FRANÇA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505492326; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 15/20051027.

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

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012281010

BURNETT & CHAMBERS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506693309; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20051026.

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

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008967573

SOPGAIA — SOCIEDADE DE PICHELARIA
DE GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503440248; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 11/20051026.

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

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007976293

JOSÉ GOMES & MOREIRA II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09582/20001107; identificação de pessoa colectiva
n.º 505212668; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
20051006.

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

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008974251

JOSÉ GOMES & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01591/19931001; identificação de pessoa colectiva
n.º 503083240; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20051006.

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

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008974170

 CONSTRUTORA ALEXANDRE EMANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8621/20000210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504522639; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
20051006.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas dos anos de 2002,
2003 e 2004.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008974278

GAIA NORTE — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 516/20021230; identificação de pessoa colectiva
n.º 506417930; inscrições n.os 2, 3 e 4; números e data das apre-
sentações: 6, 7 e 8/20051006.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas dos anos de 2002,
2003 e 2004.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002859469

ACCS — SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 293/20010523; identificação de pessoa colectiva
n.º 505473054; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
20051004.

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

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002283516

R. & M. ALVES DE SOUSA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8843/20000405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504874934; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
10102005.

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

Está conforme.

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989956

GAIA-HABITA II — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 254/20011109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505486601; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/
20051003.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004053232

SANDIGRAN — COMÉRCIO DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04347/19960702; identificação de pessoa colectiva
n.º 503674842; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/
20051003.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008974189

IMOSANDIM — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04858/19961202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503775800; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/
20051003.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004053240

VÍTOR M. A. PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 653/20010719; identificação de pessoa colectiva
n.º 505567571; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20051003.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010409086

ALBANO DA SILVA BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03642/19951012; identificação de pessoa colectiva
n.º 503523712; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/
20051003.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004053216

SANDINENSES SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09334/20000830; identificação de pessoa colectiva
n.º 504872877; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/
20051003.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008948781

ABGRAF — ARTES GRÁFICAS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 103/20010329; identificação de pessoa colectiva
n.º 505413230; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/
20051003.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008974324

GABINETE DE CONTABILIDADE — VÍTOR BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03376/19950707; identificação de pessoa colectiva
n.º 503466727; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
20051003.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004053224

COMPLETA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07977/1990722; identificação de pessoa colectiva
n.º 503154722; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/
20051003.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008974243

PRJ — CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 49 121/19910731; identificação de pessoa colectiva
n.º 502598158; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
20050928.

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

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004417889

CINVITEX — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 05378/19970514; identificação de pessoa colectiva
n.º 503890928; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/
20050929.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme,

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989859

CONFEITARIA SERRA DO PILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 325/19870109; identificação de pessoa colectiva
n.º 501763783; inscrições n.os 2, 3, 4, 5 e 6; números e data das
apresentações: 8, 9, 10, 11 e 12/20050929.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes às prestações de contas de 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007976820

DECOR EUROPA — PINTURAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 395/20010612; identificação de pessoa colectiva
n.º 505549930; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20051014.

Certifico que a entidade supra-identificada procedeu ao registo da
prestação de contas individuais referentes ao ano de 2004 e que os
documentos foram depositados na respectiva pasta.

27 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Teixeira
Soares. 2008948790

OSVALDO MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 23 934/19790619; identificação de pessoa colectiva
n.º 500868565; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
18/20051019.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme,

2 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002277362

GAYAMÉDIA — ESCOVILHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09824/20010215; identificação de pessoa colectiva
n.º 505249820; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/
20051019.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme,

31 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004053259

MOTA & MOURÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 742/19890217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502108770; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/
20051018.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme,

31 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002299439

IRMÃOS MOTA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 258; identificação de pessoa colectiva n.º 500952981; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20051017.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008967433

CONTINENTALTRADING — IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01126/19890118; identificação de pessoa colectiva
n.º 502093820; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20051018.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007976269

PEREIRA DA FONSECA & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
Identificação de pessoa colectiva n.º 502639989; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 4/20051028.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007976528

STAND 4 ESTRADAS — SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7740/19990518; identificação de pessoa colectiva
n.º 504401335; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/
20051014.

Certifico que a entidade supra-identificada procedeu ao registo da
prestação de contas individuais referentes ao ano de 2004 e que os
documentos foram depositados na respectiva pasta.

26 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2006906305

J. M. BARBOSA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 995/20030703; identificação de pessoa colectiva
n.º 506617408; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
20051014.
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Certifico que a entidade supra-identificada procedeu ao registo da
prestação de contas individuais referentes ao ano de 2004 e que os
documentos foram depositados na respectiva pasta.

26 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2006906291

AUTO SERMONDE — REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 601/19880215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501933751; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/
20051019.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002319383

EUSÉBIO RIBEIRO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 891/19700902; identificação de pessoa colectiva
n.º 500102546; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 22/
20051019.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007977257

CONSTRUTORA ANA NOGUEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 288/20031114; identificação de pessoa colectiva
n.º 506742890; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/
20051019.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à Prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004053208

TUBOGAIA — ARTIGOS SANITÁRIOS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01418/19930715; identificação de pessoa colectiva
n.º 503048925; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/
20051019.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007977249

OSVALDO GUIMARÃES & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 39 190/19841030; identificação de pessoa colectiva
n.º 501471618; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/
20051019.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2003807446

FAMARCO — COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
 DE EQUIPAMENTO TERMODINÂMICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 591/20030129; identificação de pessoa colectiva
n.º 503021075; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
20051007.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989891

BIKE INN — ARTIGOS DESPORTIVOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 409/20040116; identificação de pessoa colectiva
n.º 506832813; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
20051010.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004443596

AJUDA E COMPANHIA — SERVIÇOS DE APOIO
DOMICILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 844/20040825; identificação de pessoa colectiva
n.º 507032101; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20051007.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007977036

SEMIMETAIS — SEMI-PRODUTOS DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 21 410/19750804; identificação de pessoa colectiva
n.º 500408505; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/
20051007.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes ao ano de exercício de 1 de Outubro de
2002 a 30 de Setembro de 2003.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989883

FRELMAJÓ — COMÉRCIO DE FERRAMENTAS
E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08710/20000301; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504800167; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
20051007.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007989875

TEIXEIRA & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01524/19911202; identificação de pessoa colectiva
n.º 502655330; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-312/30062005.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010418336

ARMANDO SANTOS & FILHA — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00979/19930205; identificação de pessoa colectiva
n.º 502932198; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-
-313/30062005.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010418034

ON THE EDGE — IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
DE DESPORTO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 120/20020424; identificação de pessoa colectiva
n.º 506055809; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-318/30062005.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008964329

IDEIALAR — ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06610/19980507; identificação de pessoa colectiva
n.º 504152874; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-319/30062005.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002313580

FABRICO DE LAREIRAS SOFOGO DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08611/20000208; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: PC-320/30062005.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002313628

OLIFERREIRA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 698/20040604; identificação de pessoa colectiva
n.º 506981851; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 200/
29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004139153

OLIVEIRA & MÁRIO JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04104/19960318; identificação de pessoa colectiva
n.º 503612529; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-303/30062005.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004112212

QUER-GAIA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 369/20021015; identificação de pessoa colectiva
n.º 506334058; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-308/30062005.

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004112239

ALEMAPOR — ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 511/20021220; identificação de pessoa colectiva
n.º 506329534; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-309/30062005.

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010418344

ESQUISSE — PRODUÇÕES DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 272/20031110; identificação de pessoa colectiva
n.º 506762246; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: PC-
-311/30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002313784

PLAYMEUD — COMÉRCIO E PRODUÇÃO
DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 255/20020827; identificação de pessoa colectiva
n.º 506200582; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-315/30062005.

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008964370

PLURIPUL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 470/20040209; identificação de pessoa colectiva
n.º 506732207; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: PC-
-317/30062005.

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008964353

CONSTRUÇÕES MANUEL COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 41 170/19860411; identificação de pessoa colectiva
n.º 501655859; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-301/30062005.

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010418328

VIBRAGA — COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07103/19981015; identificação de pessoa colectiva
n.º 503555819; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-314/30062005.

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008964302

CIFESOL — CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS DO SOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00102/19920310; identificação de pessoa colectiva
n.º 502715828; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-302/30062005.

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010418360

INPORLUCAS — INDÚSTRIA METALOMECÂNICA
DE PORTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 018/20020604; identificação de pessoa colectiva
n.º 506039730; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-306/30062005.

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

Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002313806

UNIMOTOR — SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 087/19830725; identificação de pessoa colectiva
n.º 501387307; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-353/30062005.

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

Está conforme.

10 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008964698

CBS — ESTILO JÓIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 502944889; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-220/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008965325

CARPINTARIA MECÂNICA DO TERÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503681296; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-211/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002313946

CANELAS & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 500812950; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-209/20050630.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008965317

CN NOPKE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 500132488; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-205/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008964272

H. & C. J. FEIST — VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 500132488; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: PC-204/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008964264

GAIPORTO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5239; identificação de pessoa colectiva n.º 503851922; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: PC-202/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010409825

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE BAGAUSTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 720; identificação de pessoa colectiva n.º 500263620; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: PC-206/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008964280

REBOQUES SOBRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 188; identificação de pessoa colectiva n.º 505436540; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: PC-208/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010409833

IDALINO R. GOMES — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 293; identificação de pessoa colectiva n.º 505798000; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: PC-212/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004060247

SORECA, SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
DE CARROÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 624; identificação de pessoa colectiva n.º 501936637; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 283/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008977048

LIMA PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 243/20011106; identificação de pessoa colectiva
n.º 505477947; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-259/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008977293

JOSÉ CARDOSO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 404/20021105; identificação de pessoa colectiva
n.º 506282600; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-244/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010665260

CARLOS SANTOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 006/20020325; identificação de pessoa colectiva
n.º 505661730; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-
-258/30062005.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008977323

NUNES & ROCHA CONSULTORES — AVALIAÇÕES,
PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2529/19940926; identificação de pessoa colectiva
n.º 503308218; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-243/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008965910

CARDOSO & TRUTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2147/19940420; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: PC-245/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004030240

FRACOUTRANS — TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8698/20000229; identificação de pessoa colectiva
n.º 504826662; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-247/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010654196

ELEANUP — SERVIÇOS E LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7187/19981112; identificação de pessoa colectiva
n.º 503958042; inscrição n.º 3; número da apresentação: PC-245.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008965970

J. SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7417/19990204; identificação de pessoa colectiva
n.º 504985914; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-242/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004114347

TRANSPORTES FERNANDO DA COSTA E SILVA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9251/20000801; identificação de pessoa colectiva
n.º 505068818; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-257/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010928822

ADRIANO ALMEIDA — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2644/19941108; identificação de pessoa colectiva
n.º 503308552; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-254/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008966003

FLORALIUM — COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS
ARTIFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8409/19991206; identificação de pessoa colectiva
n.º 504513931; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 249/
30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010654480

MANUEL ALBERTO PEREIRA BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 765; identificação de pessoa colectiva n.º 505935163; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: PC-207/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010409817

ABEL SILVA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503807524; inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: PC-220 e 201/20050630.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 112 — 9 de Junho de 2006 11 408-(67)

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008964230

CORREIA & AIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506376117; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 188/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004446056

JOSÉ RAMIRO PAIS VIEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505547732; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 182/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004074280

MARIA ARMANDA DE SOUSA OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505547988; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 183/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2002314705

ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505795370; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 187/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004074248

INSTROGÁS — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE REDES DE GÁS E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 504218506; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 181/20050630.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004137061

SANTOS & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06602/19980506; identificação de pessoa colectiva
n.º 504152653; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: PC-
-269/30062005.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004149566

SÓ PALAVRAS — CENTRO DE ESTUDOS
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 933/20030602; identificação de pessoa colectiva
n.º 506528626; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-346/30062005.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004129824

CALEDIAL — CENTRO DE HEMODIÁLISE DE GAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 363/20021014; identificação de pessoa colectiva
n.º 504756931; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-
-355/30062005.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008964744

GENTO — GABINETE DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00104/19920310, identificação de pessoa colectiva
n.º 502715960; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-304/30062005.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004087382

PRUMAZUL — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08215/19991008, identificação de pessoa colectiva
n.º 504610686; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-
-307/30062005.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2004.

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004087390

LUÍS LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 05718/19970908, identificação de pessoa colectiva
n.º 503958778; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-310/30062005.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2004087366

QPURA — EQUIPAMENTOS PURIFICADORES
DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 799, identificação de pessoa colectiva n.º 506989720; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 29/20050809.

Certifico que foram depositados respectiva pasta os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2010904826

RAMADA VENEZOLANA — MARKETING
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 906; identificação de pessoa colectiva n.º 507092589; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 24/20050809.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004, referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

15 de Outubro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2007988755

PUBLIDOIS — PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 503538949; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 12/20051221.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2005.

4 de Janeiro de 2006. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2007981971

LES DAUPHINS — KANGOUROUS — TRANSPORTES
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 506879046; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 39/20051207.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2005.

14 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012318231

PORTAL DA COR — DESIGN GRÁFICO E PUBLICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 505842475; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 38/20051207.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Dezembro de 2005.

14 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012318223

SANTARÉM
BENAVENTE

SABALAR — SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 215/
850823; identificação de pessoa colectiva n.º 501526161; número
e data da apresentação: DC-7/020701.

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

23 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 1000297329

RICARDO DA SILVA FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 211/
850531; identificação de pessoa colectiva n.º 501525696; número
e data da apresentação: DC-20/020628.

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

23 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 1000297330

AUTO MECÂNICA DO PORTO ALTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 180/
131282; identificação de pessoa colectiva n.º 501334378; número
e data da apresentação: DC-21/020723.

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

20 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 1000297331

CARTAXO

IMOBILIÁRIA DO GAIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01520/
001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505259532; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20050622.

Certifico que a sociedade em epígrafe, em 30 de Março de 2004,
deliberou nomear os órgãos sociais para o quadriénio de 2004-2007,
recondução, constituído pelos seguintes membros:

Conselho de administração: presidente — Miguel Martins da Silva,
casado, Alto do Gaio, Pontével, Cartaxo; administradores — Quitéria
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Sequeira Soares da Silva, casada, Alto do Gaio, e Vitaliano Soares da
Silva, solteiro, maior, Alto do Gaio.

Fiscalização: fiscal único — António de Sousa Ferreira, casado,
ROC, Rua de Jorge Barradas, 32, 7.º, esquerdo, Lisboa; suplente —
Álvaro Jorge de Oliveira Queirós, casado, ROC, Praça da República,
63, 3.º, escritório 7, Montijo.

27 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Glória Bessa.
2006674099

A CHARRETE — RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01310/
970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503873942; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 03/20050630.

Certifico que a sociedade em epígrafe promoveu o registo de disso-
lução e encerramento da liquidação.

Causa: deliberação dos sócios.
Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2005.

27 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Glória Bessa.
2006674471

LAVANDARIA FLOR MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 00807/
990209; identificação de pessoa colectiva n.º 502344520; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/20051229.

Certifico que a sociedade em epígrafe promoveu o registo de disso-
lução e encerramento da liquidação.

Causa: deliberação dos sócios.
Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2005.

24 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Glória Bessa.
2006675990

CARLOS BATISTA PEGO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 00545/
830817; identificação de pessoa colectiva n.º 501437843; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 08/20051229.

Certifico que a sociedade em epígrafe promoveu o registo de disso-
lução e encerramento da liquidação.

Causa: acordo dos sócios.
Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2005.

A Primeira-Ajudante, Glória Bessa. 2006675982

CORUCHE

ARROZEIRAS MUNDIARROZ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 01205/
031117; identificação de pessoa colectiva n.º 501693300; data da
apresentação: 051214.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta própria os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2003.

23 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006287710

RIO MAIOR

HUDORA — MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL, L.DA

Sede: Avenida de Paulo VI, 58, 1.º, direito, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1409/
040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506843416; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/051230.

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro e 2005, no 1.º Car-
tório Notarial de Santarém, foi alterado o contrato social, da socie-
dade em epígrafe, quanto ao artigo 2.º que passa ater a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de seguran-
ça higiene e saúde no trabalho. A prestação de serviços na área da
clínica médica e saúde ocupacional. Prestação de serviços na área dos
meios complementares de diagnóstico. Comercialização de equipamen-
tos de saúde. Controlo de qualidade alimentar. Formação em seguran-
ça, higiene e saúde no trabalho.

Foi depositado o texto completo do contrato social, na sua redac-
ção actualizada.

Conferida. Está conforme.

25 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2002825971

MAIA & ROCHA — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua de João Teodósio Barbosa, 42, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 771/
941011; identificação de pessoa colectiva n.º 503286540; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/051230.

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2005, foi dissol-
vida e liquidada a sociedade em epígrafe, conforme inscrição a seguir
indicada:

Facto registado: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2005.

Conferida. Está conforme.

25 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2002826005

ALCATRA — TRANSPORTES, IMOBILIÁRIA
E INVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Rua de José Pedro Inês Canadas, lote 1, 4.º, direito,
Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1012/
990126; identificação de pessoa colectiva n.º 503963712; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 08/051230.

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2005, foi dissol-
vida e liquidada a sociedade em epígrafe, conforme inscrição a seguir
indicada:

Facto registado: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2005.

Conferida. Está conforme.

25 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2002825793

MAQUIMAIOR — MÁQUINAS DE RIO MAIOR, L.DA

(anteriormente MAQUIMAIOR — MÁQUINAS DE RIO
MAIOR, S. A.)

Sede: Avenida dos Combatentes, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 725/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503082040.

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2005, no 1.º Car-
tório Notarial de Santarém a sociedade em epígrafe, foi transformada
em sociedade por quotas que se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma de MAQUIMAIOR — Máquinas
de Rio Maior, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Combatentes, na
cidade, freguesia e concelho de Rio Maior.
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2 — A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede, bem como
abrir sucursais, filiais ou quaisquer outras formas de representação so-
cial dentro e fora do território nacional.

2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na compra e venda de máqui-
nas industrias e veículos automóveis e de compra, para revenda, pré-
dios rústicos e ou urbanos.

2 — A sociedade poderá, em qualquer momento, adquirir ou deter
livremente participações no capital de outras sociedades, com objec-
to igual ou diferente do seu, ou regulamentadas por leis especiais, ou
participar directamente na sua constituição.

3.º

O capital social é de sessenta e dois mil e quinhentos euros, estan-
do integralmente realizado em dinheiro e compreende a soma das
seguintes quotas:

a) Uma quota no valor nominal de trinta e um mil duzentos e cin-
quenta euros pertencente ao sócio Brilhantino Duarte Soveral.

b) Uma quota no valor nominal de trinta e um mil duzentos e cin-
quenta euros pertencente à sócia Maria da Luz da Conceição Duarte
Soveral.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, em condições a estabelecer nos respectivos contratos de su-
primento, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabelecidos
nos referidos contratos.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quota fica sujeita ao direito de prefe-
rência da sociedade, em primeiro lugar, e dos outros sócios, em se-
guindo lugar.

6.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Acordo do titular;
b) Falecimento do sócio titular se os herdeiros, no prazo de 30

dias após o falecimentos não nomearem o representante a que alude
o artigo seguinte;

c) Insolvência ou falência do sócio titular;
d) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
e) Venda ou adjudicação judicial;
f) Oneração da quota sem consentimento prévio da sociedade.
2 — A amortização será efectuada pelo valor da quota determina-

do pelo último balanço aprovado, tendo a sociedade um prazo de 90
dias para deliberar.

3 — A amortização será efectuada em oito prestações trimestrais
e iguais.

4 — Considera-se realizada a amortização com o depósito efectu-
ado na Caixa Geral Depósitos, a ordem de quem de direito, da primei-
ra prestação correspondente ao valor a quota amortizada, nos termos
do n.º 2 desta cláusula.

5 — Nos casos previstos nas alíneas c), b) e e) do n.º 1, ter-se-ao
em conta as disposições do n.º 2, do artigo 235.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

7.º

Na morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios, a quo-
ta permanecerá indivisa, nomeando os herdeiros um representante na
sociedade enquanto a referida quota não for adjudicada ou amortizada
nos termos do número anterior.

8.º

1 — A sociedade é gerida por um, dois ou três gerentes a serem
eleitos em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em quaisquer actos ou
obrigações, pela assinatura de um só gerente.

3 — Em ampliação dos poderes de gerência, o gerente poderá:
a) Comprar, trocar e vender viaturas automóveis;
b) Comprar, vender, permutar e onerár imóveis;
c) Tomar de arrendamento ou de trespasse qualquer estabelecimen-

to comercial ou industrial;
d) Trespassar ou ceder qualquer estabelecimento comercial ou in-

dustrial;
e) Adquirir, onerar ou alienar participações noutras sociedades;
f) Confessar, desistir ou transigir em Juízo, e bem assim, subscrever

e desistir de queixas crime;

4 — É desde já eleito gerente o sócio Brilhantino Duarte Soveral o
qual tem um direito especial à gerência.

9.º

Sempre que a lei não exija outros prazos ou formalidades as assem-
bleias gerais serão convocadas, por meio de cartas registadas com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de quinze
dias.

10.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à Reserva Legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pela assembleia geral que aprovar o respectivo balanço, a qual
poderá aplicá-los, no todo ou em parte, à constituição e reforço de
quaisquer reservas ou destiná-los a outras aplicações de interesse da
sociedade, podendo não distribuir lucros.

Foi depositado o texto completo do contrato social, na sua redac-
ção actualizada,

Conferida. Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L.Quelhas S. C. Santos. 2002825963

QUINTA DA ALEGRIA — IMOBILIÁRIA
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Sede: Rua do Poeta Ruy Belo, lote 2, B, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1037/
990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504693727;
averbamentos n.os 1 e 2 às inscrições n.os 1 e 2; números e data das
apresentações: 1, 2 e 3/051228.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, ficou ins-
crita a realização integral do capital da sociedade, em 22 de Dezem-
bro de 2004, e pelo averbamento n.º 2, à inscrição 3 mudou a sede
para Rua do Poeta Ruy Belo, lote 2, B, freguesia e concelho de Rio
Maior.

Mais certifico que, por deliberação de 31 de Outubro de 2005, fo-
ram nomeados os órgãos sociais, para o quadriénio de 2005-2008.

Administrador único: José Manuel da Piedade Guedes, divorciado.
Fiscal único — Vítor Oliveira e Hélia Félix, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, com sede na Rua de Ramalho Ortigão, 17, 3.º,
Lisboa, representada por Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira, revisor
oficial de contas; suplente — Hélia Santos Duarte Félix, casada, revi-
sor oficial de contas.

Conferida. Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2002825939

FOMEVA PORTUGAL — FOMENTO E VALORIZAÇÃO
PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 808/
950503; identificação de pessoa colectiva n.º 503427101.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2002825912

CONCEIÇÃO GOMES & PEREIRA — PECUÁRIA
E AGRICULTURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1120/
001215; identificação de pessoa colectiva n.º 502210478.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2002825904
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INTERGADOS — COMERCIALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO
 E PRODUÇÃO DE ANIMAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 468/
880718; identificação de pessoa colectiva n.º 502009187.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2002825874

FUMEIRO DA ALDEIA — PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1135/
010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505327589.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2002825866

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO CANGULO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1119/
001214; identificação de pessoa colectiva n.º 500661405.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2002825890

AGRO-PECUÁRIA DAS BARREIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1121/
001215; identificação de pessoa colectiva n.º 501582878.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina
L. Quelhas S. C. Santos. 2002825920

SANTARÉM

SOCIEDADE AGRÍCOLA ALTO DO VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4262/
020322; identificação de pessoa colectiva n.º 505833530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 18 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010287690

CONSTRUÇÕES JORGE & PIEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3643/
990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504440322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303920

JARDIM INFANTIL O SALTITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2274/
901126; identificação de pessoa colectiva n.º 502452170.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303938

COSTA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 825/
750113; identificação de pessoa colectiva n.º 500406413.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125851

TRINDADE & CANAS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4315/
020607; identificação de pessoa colectiva n.º 505995689.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 26 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289234

CASAESTÁVEL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3994/
010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505408660.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 10 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289536

TRALCOMAC — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3851/
000706; identificação de pessoa colectiva n.º 505037424.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 6 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286049

FARINHAS TERRITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3162/
960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503678538.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 6 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286065

ANDALUZ — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3961/
010212; identificação de pessoa colectiva n.º 505230089.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303687

JESUS & FÉLIX — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4130/
010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505612356.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303741

CANTARRILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 811/
980728; identificação de pessoa colectiva n.º 500297517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303946

VINILTEJO — PUBLICIDADE EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4049/
010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505358883.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 10 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010299299

BLOCO NOVE — MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1163/
790329; identificação de pessoa colectiva n.º 500860319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 26 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289145

SOCICONTA — SOCIEDADE DE SERVIÇOS
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 767/
730808; identificação de pessoa colectiva n.º 500263477.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 25 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010288432

SOGIRA — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2744/
930812; identificação de pessoa colectiva n.º 503052493.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 2 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125690

AUTOGIRAR — SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 694/
711103; identificação de pessoa colectiva n.º 500038813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 2 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125681

NOVO RAMO TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4530/
030814; identificação de pessoa colectiva n.º 506665895.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 11 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286855

CONSTRUÇÕES CONSTRUTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 679/
710511; identificação de pessoa colectiva n.º 500072701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286502

GALVÃO & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1178/
010209; identificação de pessoa colectiva n.º 500867305.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 20 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010287940

ANALUI — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3515/
980923; identificação de pessoa colectiva n.º 504246810.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 20 de Outubro de 2005, em os documen-
tos da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010287975

TAVAR — CRIAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2086/
890915; identificação de pessoa colectiva n.º 502219483.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 6 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286359

METRASANT — MEDICINA DO TRABALHO
DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2330/
910312; identificação de pessoa colectiva n.º 502515104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 1 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125452

SCALBICONSTROI — CONSTRUÇÕES
 E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4101/
010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505617617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125924

FOTOLUCAS — FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3442/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504107186.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 2 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125592

CENTRO POLICLÍNICO MATEUS & MATOS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4569/
031204; identificação de pessoa colectiva n.º 506680452.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010134044

CARVALHO, GAMA & JORDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1316/
810213; identificação de pessoa colectiva n.º 501128883.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286499

GIL & ANDRÉ, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ROUPAS E ARTIGOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4688/
20020902; identificação de pessoa colectiva n.º 504282581.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 6 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286111

ARNEIRO MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2477/
920214; identificação de pessoa colectiva n.º 502702109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 6 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286367

ALMERINDO DA SILVA GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4395/
021211; identificação de pessoa colectiva n.º 506383032.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 11 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286847

AQUABANHUS — COMÉRCIO, INDÚSTRIA
E MONTAGEM DE ARTIGOS DE BANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3727/
950926; identificação de pessoa colectiva n.º 503507865.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 11 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286782

TALHO E SALSICHARIA IRMÃOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2267/
901106; identificação de pessoa colectiva n.º 502443618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 1 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125436

M. JOAQUIM — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2761/
931006; identificação de pessoa colectiva n.º 503085839.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 11 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286839

SOLINET — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3901/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505040573.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 1 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125479

SOLINET — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3901/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505040573.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 1 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2003.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125460

BORGAS & RAMOS — SERVIÇOS
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4380/
021107; identificação de pessoa colectiva n.º 506358380.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 2 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125614

FERRO SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2795/
931227; identificação de pessoa colectiva n.º 503115932.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 1 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125410

CASA DA TERRA — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3570/
990113; identificação de pessoa colectiva n.º 504459805.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 2 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125568

SERRA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3462/
980416; identificação de pessoa colectiva n.º 504134140.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 21 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010288041

TRANSPORTES GOMES FAUSTINO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4059/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505398583.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 6 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286375

ELECTROTÉCNICA CENTRAL DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 941/
761230; identificação de pessoa colectiva n.º 500600392.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286480

JOAQUIM ROMÃO — ELECTRICISTA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4207/
281201; identificação de pessoa colectiva n.º 505809710.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286510

CALCICUBO — EXTRACÇÃO E COMÉRCIO
DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2740/
930727; identificação de pessoa colectiva n.º 503034894.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125800

SOTALIM — SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1152/
790228; identificação de pessoa colectiva n.º 500824347.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303610

VÍTOR & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4088/
971024; identificação de pessoa colectiva n.º 501810331.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 11 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286812

CONSTRUÇÕES BENTO & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3102/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503597139.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 10 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286642

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARTINS ANJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3764/
000215; identificação de pessoa colectiva n.º 504823000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 1 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125533

SCALPELES — LOJA DE SOLAS E CABEDAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2844/
940323; identificação de pessoa colectiva n.º 503171042.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 2 de Dezembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2011763436

ANGAFIL, ELECTRICIDADE E FERRAGENS DE ANTÓNIO
GAIÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2877/
940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503224162.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 21 de Novembro de 2005, os documen-
tos da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2011762464

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA
DOS CARDEAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 589/
001113; identificação de pessoa colectiva n.º 500726736.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 21 de Novembro de 2005, os documen-
tos da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2011762472

RECTIFICADORA TOMÁS COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2474/
920212; identificação de pessoa colectiva n.º 502703326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Dezembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2011763975

ANTÓNIO SILVA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3784/
000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504865625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 6 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2004485159

FRANCISCO TELES NAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1444/
990115; identificação de pessoa colectiva n.º 501269924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 29 de Novembro de 2005, os documen-
tos da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2011763258

TRANSPORTADORA TEJO À VISTA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2318/
910228; identificação de pessoa colectiva n.º 502254203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 22 de Novembro de 2005, os documen-
tos da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

22 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2011762570

DUARTE & ELISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3522/
981006; identificação de pessoa colectiva n.º 504252356.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Novembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010294211

M. GRAÇA — JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2853/
940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503185094.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Novembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010294165

JOSÉ RAUL VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2191/
900521; identificação de pessoa colectiva n.º 502350091.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Novembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010294114

GEREMPRESA — CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1498/
820930; identificação de pessoa colectiva n.º 501328653.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 5 de Dezembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2011763525

GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1843/
870422; identificação de pessoa colectiva n.º 501817069.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Novembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289935

AGRO-COLÃO — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3166/
960710; identificação de pessoa colectiva n.º 503678570.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Novembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010294181

COSTA & VEDOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3190/
960913; identificação de pessoa colectiva n.º 503723746.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Novembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010294190

TRANSPORTES PÉ DA PEDREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2487/
920227; identificação de pessoa colectiva n.º 502209860.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286529

SILVA LOPES E PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1743/
860418; identificação de pessoa colectiva n.º 501646230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 18 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010287711

CARLOS COLAÇO & FILHO — REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2640/
930105; identificação de pessoa colectiva n.º 502915900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 2 de Dezembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

2 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2011763398

ZOOTECNIVET,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2214/
900705; identificação de pessoa colectiva n.º 502377186.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Dezembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante aos anos de 2004.

7 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2011763967

NATÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1349/
810515; identificação de pessoa colectiva n.º 501151125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 31 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289617

JOÃO MIGUEL GUEDES FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3983/
010323; identificação de pessoa colectiva n.º 505403188.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 11 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286790

ALO-PAMCAR, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES
E PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2147/
900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502305584.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303717

AGRO-PECUÁRIA DO MARMELAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1070/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 500739811.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125894

CATELAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1385/
810911; identificação de pessoa colectiva n.º 501245278.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 21 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010288130

HENRIQUES & BATATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2451/
911223; identificação de pessoa colectiva n.º 502665912.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 21 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010288106

EURONOTES — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4219/
020121; identificação de pessoa colectiva n.º 505857316.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 20 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010287908

QUINTA DA BESTEIRA — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2630/
921209; identificação de pessoa colectiva n.º 502893842.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Novembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010294017

MASTERSEGUROS — SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4268/
020527; identificação de pessoa colectiva n.º 506139336.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Novembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade, respeitante ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010294173

PANINARRIA — INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3395/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504027824;

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303725

BRAGANÇA & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 299/
540505; identificação de pessoa colectiva n.º 500047146.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303652

SÉREIS — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4625/
040420; identificação de pessoa colectiva n.º 506961249.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 10 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289544

MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 331/
570531; identificação de pessoa colectiva n.º 500381992.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125886

JOSÉ FIEL — CLÍNICA GINECOLÓGICA
E OBSTÉTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4024/
010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505448637.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 10 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303989

MANUEL SILVA AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1750/
860513; identificação de pessoa colectiva n.º 501669132.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 6 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286073

O APLIQUE ANDALUZ — ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3222/
961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503790842.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303954

INÁCIO & INÁCIO — EXTRACÇÃO DE ROCHAS
E FABRICAÇÃO DE TAPEÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3535/
981109; identificação de pessoa colectiva n.º 504277405.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125819

PEREIRA & PRONTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3940/
001215; identificação de pessoa colectiva n.º 505244225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 26 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010302842

CASA AGRÍCOLA ANTÓNIO DUARTE ANTÓNIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4472/
030403; identificação de pessoa colectiva n.º 506493784.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 2 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125606

JOSÉ ROSA ALVES & FILHOS — EXTRACÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4045/
010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505443767.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 26 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010302915

MARTIMPEIXE — COMÉRCIO DE PEIXE
E MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2192/
900525; identificação de pessoa colectiva n.º 502355263.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 1 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

1 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125525

CANAVERDE & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 858/
750825; identificação de pessoa colectiva n.º 500326436.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 26 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289200

ARINCONTA — GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2734/
930716; identificação de pessoa colectiva n.º 503035050.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 26 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289188

TRAVECAR — COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1866/
870805; identificação de pessoa colectiva n.º 501860088.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 6 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286057

R. O. C. II SERVIÇOS — CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3163/
960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503678546.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286030

INFORINFANTIL — INFORMÁTICA
PARA CRIANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04689/
950608; identificação de pessoa colectiva n.º 503439720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 11 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286723

TREVO AZUL — CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE PISCINAS E ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 04583/
031231; identificação de pessoa colectiva n.º 506821943.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 10 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010299272

CONSTRUCARLOS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2670/
930217; identificação de pessoa colectiva n.º 502937270.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125754

JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA FIGUEIREDO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4068/
010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505554321.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286014

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA MATINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3143/
960529; identificação de pessoa colectiva n.º 503659991.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303660

INÁCIO & ZIBAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1775/
980730; identificação de pessoa colectiva n.º 501705635.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303733

RADIADORES CAVALEIRO — COMÉRCIO
E REPARAÇÃO DE RADIADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3110/
960301; identificação de pessoa colectiva n.º 503607274.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 6 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286081

QUITÉRIO E QUITÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1620/
840406; identificação de pessoa colectiva n.º 501460675.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 26 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289250

VALINVESTE — INVESTIMENTOS E GESTÃO
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1996/
890126; identificação de pessoa colectiva n.º 502099038.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 27 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

27 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289277

LUGAR DAS COISAS — ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3636/
990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504401777.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303695

MANUEL JOÃO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4257/
020318; identificação de pessoa colectiva n.º 505933810.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 18 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010287681

ANTÓNIO INÁCIO — MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4460/
030321; identificação de pessoa colectiva n.º 505924137.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286464

BOBINADORA DA SERRA DO ALECRIM
BOBINAGENS ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4017/
010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505405970.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286430

FNA, PROJECTOS E INFRAESTRUTURAS
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2863/
940511; identificação de pessoa colectiva n.º 503209910.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 11 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286820

QUITÉRIO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1568/
830607; identificação de pessoa colectiva n.º 501396527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 25 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010288408

LOGIBRINCA — COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4528/
030813; identificação de pessoa colectiva n.º 506540308.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 25 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010288424

A CHARRUA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 632/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 500000956.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 22 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302460

LOPES REIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1367/
981109; identificação de pessoa colectiva n.º 501177809.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 26 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302710

FRANCISCO DELGADO RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2055/
980730; identificação de pessoa colectiva n.º 502173718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 22 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302397

REPSANT — SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2399/
910730; identificação de pessoa colectiva n.º 500597950.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 22 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302451

MADEIRA BRANCO & IRMÃOS, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3199/
961003; identificação de pessoa colectiva n.º 503746371.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 23 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302559

IRRICAMPO — SISTEMAS DE REGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1931/
880421; identificação de pessoa colectiva n.º 501969454.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Novembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289900

INÊSANA — ARTIGOS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3352/
970904; identificação de pessoa colectiva n.º 503967793.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 6 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286413

TRANSITEJO — TRANSPORTES DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2170/
900411; identificação de pessoa colectiva n.º 502328746.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286421

M. C.  CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2796/
931230; identificação de pessoa colectiva n.º 503115975.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 20 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010287916

VIÚVA DE JOAQUIM GERARDO FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 237/
981223; identificação de pessoa colectiva n.º 500507040.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 18 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

18 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010287673

JOSÉ ROSÁRIO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4436/
030212; identificação de pessoa colectiva n.º 506454991.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286537

O MOINHO DE VENTO — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS RÚSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2127/
900118; identificação de pessoa colectiva n.º 502273712.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Novembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010294203

GAUDÊNCIO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 877/
760203; identificação de pessoa colectiva n.º 500441499.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 2 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010303628

CRISIST — CONSULTORES REUNIDOS
DE INFORMÁTICA E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4116/
010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505202298.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 25 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289110

ARLS — MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4537/
030911; identificação de pessoa colectiva n.º 506703061.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 11 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286774

CONCEIÇÃO & ELIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1949/
880705; identificação de pessoa colectiva n.º 502002042.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 20 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010287924

AUDIR — INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
E REABILITAÇÃO AUDITIVA DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2533/
920521; identificação de pessoa colectiva n.º 502767049.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286588

A. J. I. — MECÂNICA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3649/
990528; identificação de pessoa colectiva n.º 504439774.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286570

SAÚL, DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3259/
970303; identificação de pessoa colectiva n.º 503831905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 6 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286103

ELECTRO CAETANO & GUIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3509/
980903; identificação de pessoa colectiva n.º 504260324.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 2 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125657

ALUMÍNIOS AMIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1684/
850402; identificação de pessoa colectiva n.º 501783202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125908

DURANUNES — COMÉRCIO DE FRUTAS
E LEGUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4477/
03409; identificação de pessoa colectiva n.º 506472523.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 24 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010288211

ROVIGASPARES — EXTRACÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE MÁRMORES E ROCHAS AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4081/
010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505480840.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125770

QUINTA DAS CASAS ALTAS, SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4177/
011115; identificação de pessoa colectiva n.º 505698994.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 2 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

2 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125665

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA CASAL DA PISCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4025/
010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505450372.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286022

MANUEL ROSA CÂNDIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3078/
951228; identificação de pessoa colectiva n.º 503572586.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010286405

E. C. B. — COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES,
COMBUSTÍVEIS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3573/
990115; identificação de pessoa colectiva n.º 504459678.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125959

SOLÓGICA — INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3109/
960229; identificação de pessoa colectiva n.º 503597198.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 4 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

4 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010126009

JOSÉ MONTEIRO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3013/
950620; identificação de pessoa colectiva n.º 503464163.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 3 de Agosto de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

3 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010125860

TECNOREPRESENTA — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3957/
951116; identificação de pessoa colectiva n.º 503530794.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 7 de Outubro de 2005, os documentos da
prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289560

FRADE & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 650/
700814; identificação de pessoa colectiva n.º 500530670.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 27 de Outubro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

27 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289269

SALIMO — SOCIEDADE AGRÍCOLA LÍBANO
MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1968/
881003; identificação de pessoa colectiva n.º 501800832.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 26 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302885

CORVALE — COMÉRCIO E APLICAÇÃO
DE IMPERMEABILIZANTES ANTICORROSIVOS

E DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3293/
970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503890707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 26 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302869

E. L. E C. L. — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4358/
021129; identificação de pessoa colectiva n.º 506386295.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 26 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302699

JOAQUIM FERREIRA LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4212/
020108; identificação de pessoa colectiva n.º 505240378.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 26 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302702

FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1155/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 500833648.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, em 21 de Setembro de 2005, os documentos
da prestação de contas da sociedade respeitante ao ano de 2004.

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302133

LOJINHA — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2897/
940715; identificação de pessoa colectiva n.º 503242608.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2004.

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302320

RECTIFICAL — INDÚSTRIA RECTIFICADORA
MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2896/
940715; identificação de pessoa colectiva n.º 500228540.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302168

HIGI-ALCANEDE — SISTEMAS DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4256/
020318; identificação de pessoa colectiva n.º 505969505.

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

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302192

VINDIMEC — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4156/
011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505769050.

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

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010288327

J. J. — PLÁSTICOS DE ALCANEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2840/
940315; identificação de pessoa colectiva n.º 503171000.

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

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302800

SERVITRAB — HIGIENE, SEGURANÇA,
SAÚDE NO TRABALHO E RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3242/
970116; identificação de pessoa colectiva n.º 503818496.

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

22 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2010302362

SOCIEDADE DE HOTELARIA ADIAFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 883/
760223; identificação de pessoa colectiva n.º 500582386.

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

27 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010289331

JORGE MARQUES — CORTE E QUINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4084/
010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505566818.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva em 24 de Outubro de 2005 os documentos da
prestação de contas da sociedade, respeitante ao ano de 2004.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010288297

SETÚBAL
ALMADA

JOSÉ RODRIGUES SOUSA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3759;
identificação de pessoa colectiva n.º 501491198; data do depósito:
23062004.

Certifico que, em relação à empresa referenciada, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e os outros documentos respeitantes
a prestação de contas do ano de 2003.

23 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Cândida Leal
Bulhões. 2008169804

JOSÉ BARROS & FERNANDES CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 098;
identificação de pessoa colectiva n.º 504809768; data do depósito:
23062004.

Certifico que, em relação à empresa referenciada, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e os outros documentos respeitantes
a prestação de contas do ano de 2003.

23 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Cândida Leal
Bulhões. 2008169790

IMOMAJEED — COMÉRCIO SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 978;
identificação de pessoa colectiva n.º 506584798; data do depósito:
23062004.

Certifico que, em relação à empresa referenciada, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e os outros documentos respeitantes
a prestação de contas do ano de 2003.

23 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Cândida Leal
Bulhões. 2008169782

HABIPIEDENSE SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7504;
identificação de pessoa colectiva n.º 503328812; data do depósito:
23062004.

Certifico que, em relação à empresa referenciada, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e os outros documentos respeitantes
a prestação de contas do ano de 2003.

23 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Cândida Leal
Bulhões. 2008169774
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CASA AMY — FIOS DE TRICOTAR E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1749;
identificação de pessoa colectiva n.º 500722390; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à empresa referenciada, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e os outros documentos respeitantes
a prestação de contas do ano de 2003.

21 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Cândida Leal
Bulhões. 2009367014

GEMEVA — GESTÃO, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO A
EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS DE AEROPORTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1749;
identificação de pessoa colectiva n.º 505369303; data do depósito:
30062004.

Certifico que, em relação à empresa referenciada, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e os outros documentos respeitantes
a prestação de contas do ano de 2003.

21 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Cândida Leal
Bulhões. 2002406294

ÂNGELO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 03791/
850613; identificação de pessoa colectiva n.º 501505814; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 06; números e data das
apresentações: 02 e 04/22082005.

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

Pela inscrição n.º 06 foi registada a redenominação do capital para
euros e consequente alteração do contrato quanto ao artigo 4.º:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de nove
mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos, e
é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de quatro mil
novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos cada, e
pertence uma a cada um dos sócios Maria Judite Pereira e Carlos
Manuel Pereira.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 foi registada a cessação de
funções do gerente Carlos Manuel do Carmo Pereira, por renúncia
em 20 de Agosto de 2005.

Conferida, está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Maria Eugénia Hipólito
Alexandre Barrocas. 2009372182

CONSTRUÇÕES CIVIS NABAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07345/
940502; identificação de pessoa colectiva n.º 503292761;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 14 e 16/20051128.

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

Cessação de funções:
Gerente: Norberto Edgar Ferreira Nabais e Antero Filipe Carvalho

da Silva.
Data: 22 de Novembro de 2005.
Causa: Renúncia.
Nomeação de gerente por deliberação de 22 de Novembro de 2005.
Valdeir Barros Fernandes, solteiro, maior, Avenida do 1.º de Maio,

35, 7.º-C, Amora.

Conferida, está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009378180

VISASET, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09687/
990625; identificação de pessoa colectiva n.º 504457810; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/28122005.

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: 28 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009378164

MBC, AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 13 149/
20051228; identificação de pessoa colectiva n.º 507506120; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 012/28122005.

Certifico que Fernando Manuel Marçal Bravo Cordeiro constituiu
a sociedade supra-referida, cujo estatuto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MBC, Automóveis, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua I, 20, na Aroeira, Charne-

ca de Caparica, concelho de Almada.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de automóveis, me-
diação automóvel e documentação automóvel.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio
único Fernando Manuel Marçal Bravo Cordeiro, desde já nomeado
gerente, com ou sem remuneração conforme ele decidir.

2 —Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

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

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

3 — É dispensada a deliberação do sócio para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

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.

12 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009378156

PEREIRA & BARRETO CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 641-
-A/20010216; identificação de pessoa colectiva n.º 505286777;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 3 e 4/20051228.

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

Cessação de funções:
Gerente: Deonilde Maria Sousa Pereira.
Data: 7 de Setembro de 2005.
Causa: Renúncia.
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Alteração do contrato, quanto ao artigo 6.º, que passa a ter a se-
guinte nova redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, compete a sócios ou não sócios, nomeados
em assembleia geral, remunerados ou não, conforme deliberação da
mesma assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos ou contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

Conferida, está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009378121

SASADA — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE SNACK BAR E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 05175/
881219; identificação de pessoa colectiva n.º 502080981; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/28122005.

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: 18 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009378172

RIBEIRA DA MEIMOA — EXPLORAÇÃO TURÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 460/
20040716; identificação de pessoa colectiva n.º 507045637; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 10/28122005.

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: 21 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009378148

INTELISOFT — INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 14 140/
20122005; identificação de pessoa colectiva n.º 503388394; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 12/20051220.

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

Cessação de funções:
Gerente: João Manuel de Nóbrega e Silva.
Data: 8 de Maio de 2000.
Causa: Renúncia.
Nomeação de gerente por deliberação de 8 de Maio de 2000:
Eduardo Dias Espada, solteiro, maior, Rua de D. Francisco de Al-

meida, 1, cave E, urbanização Terra do Moinho, Ramada, Odivelas.
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º que passam a ter

a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma INTELISOFT — Informá-
tica e Serviços, L.da, tem a sua sede na Rua dos Três Vales, 69, 6.º,
direito, freguesia de Monte da Caparica, concelho de Almada.

ARTIGO 3.º

O capital social é de seis milhões de escudos, está dividido em três
quotas iguais do valor nominal de dois milhões de escudos cada, per-
tencentes cada uma delas a cada um dos sócios Marco António Bote-

lho Pantoquilho, Carlos Manuel Gonçalves Gomes e Eduardo Dias
Espada.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto social
na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2008175910

AXIOM-ART — DECORAÇÃO DE INTERIORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 101/
120400; identificação de pessoa colectiva n.º 504911988; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/20051221.

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: 19 de Dezembro de 2005.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Cândida da
Costa L. P. de Bulhões. 2009375866

CAMUFLAGE TEIXEIRA & ALVES — ARTIGOS
DE CAÇA E PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 167/
20011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505806045; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 06/20051221.

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: 2 de Janeiro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

14 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Cândida da
Costa L. P. de Bulhões. 2009375637

MAIS CERTO — SERVIÇOS CONSULTORIA
CONTABILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 115;
identificação de pessoa colectiva n.º 504707396; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e 4; números e data das apre-
sentações: 09 e 10/06102000.

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

1 — Alteração do contrato com nomeação de gerente quanto aos
artigos 1.º e 6.º que passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma SOMOBIL, Sociedade Re-
vendedora de Móveis, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Fundação,
20, freguesia de Cova da Piedade, concelho de Almada.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, compete a sócios ou não sócios, nomeados
em assembleia geral, remunerados ou não, conforme deliberação da
mesma assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos ou contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

16 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009365798
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RECIOFFICE — COMERCIALIZAÇÃO E RECICLAGEM
DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 311/
01042002; identificação de pessoa colectiva n.º 506067254; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 19 e 20/13122005.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação
de funções do gerente Emanuel João Dias Lopes, por renúncia em 13
de Agosto de 2002.

Pela inscrição n.º 3 foi designado gerente, por deliberação de 13 de
Agosto de 2002, o sócio Luís Pimenta da Purificação.

Conferida, está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta, Maria Eugénia Hipólito
Alexandre Barrocas. 2009378687

BIORECOLHA — TRANSPORTE E GESTÃO
DE RESÍDUOS, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 164/
050500; identificação de pessoa colectiva n.º 504898639; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 18/13122005.

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

Dissolução.
Prazo para liquidação: 3 anos.

Conferida, está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta, Maria Eugénia Hipólito
Alexandre Barrocas. 2009378695

CAPARICA MAR COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06492/
920623; identificação de pessoa colectiva n.º 502813768; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 11 e 12/13122005.

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

1 — Nomeação de secretário, por deliberação de 28 de Novembro
de 2005.

Secretário: José Mário Marques Santiago, casado, Praceta de Jaime
Amorim Ferreira, 1-A, Almada.

2 — Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Novembro de 2005.

11 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009378130

ZÉ DA LUZ — ESTÚDIO SERIGRAFIA ARTÍSTICA
E PUBLICITÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06579/
920831; identificação de pessoa colectiva n.º 502845422; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 10/13122005.

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

Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta, Maria Eugénia Hipólito
Alexandre Barrocas. 2009378679

OSCART — VENDAS POR CORRESPONDÊNCIA
E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 448/
27032002; identificação de pessoa colectiva n.º 506067211; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 9/13122005.

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

Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Adjunta, Maria Eugénia Hipólito
Alexandre Barrocas. 2009378660

BACKSLASSH — FORMAÇÃO, WEBDESIGN
E SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 298/
20040225; identificação de pessoa colectiva n.º 506763455; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 08/13122005.

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: 31 de Dezembro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

11 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009378091

BARREIRO

FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01169/
19900313; identificação de pessoa colectiva n.º 501049606; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 08/09062005.

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

Designação de órgãos sociais.
Prazo de duração do mandato: ano 2005.
Direcção: presidente — Manuel Marques Lopes; vice-presidente —

 Paulo Jorge Gomes Pardana; secretário-geral — Jorge Manuel da Sil-
va Gouveia; secretário-adjunto — António José Vieira Bravo; tesou-
reiro — Alexandre Batista Ramos; tesoureiro-adjunto — Maria do
Rosário Estevam Pina; vogais — José Paulo Alves Pinheiro Calhau,
Francisco Manuel Vargas Cabrita, Aníbal José Teixeira dos Santos;
vogais suplentes — Joaquim dos Santos Moreira, António Francisco
Soares Cristina e José Armando dos Santos Glória.

Conselho consultivo e de contas: presidente — Albino António da
Silva Macedo; secretário — António Vilhena Marreiros; relator —
 Mário Fernando Guerreiro da Silva Pereira; suplentes — José Carlos
Rodrigues da Silva Lourenço e António Manuel da Silva Macedo.

Data: 3 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202493

GRÂNDOLA

REIS E REIS, L.DA

Sede: Avenida de Jorge de Vasconcelos Nunes
e Rua de D. Nuno Álvares Pereira, Grândola

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 00096/
890726; identificação de pessoa colectiva n.º 501515089; data da
apresentação: 14112005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis nos
termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, referente à
prestação de contas do exercício de 2004.

31 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Parreira Pereira. 2011800838

BEM COMUNICAR, CONSULTORES
DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Sede: Rua Detrás dos Quintais, 12, freguesia de Melides,
concelho de Grândola.

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 00477/
010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505642050; data da
apresentação: 28072005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis nos
termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, referente à
prestação de contas do exercício de 2004.

31 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Parreira Pereira. 2011800820

ATLANTIC FERRIES — TRÁFEGO LOCAL, FLUVIAL
E MARÍTIMO, S. A.

Sede: Tróia, freguesia de Carvalhal, concelho de Grândola

Capital social: € 7  500  000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 00475/
010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505237385; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 02/051012.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade no montante de
€ 50 000, subscrito e realizado em dinheiro representado pela emis-
são de 1 490 000 novas acções com o valor nominal de cinco euros
cada uma, a emitir ao par, tendo sido alterado parcialmente o pacto
social mediante a alteração dos artigos 5.º e 6.º n.º 1, do aditamento
de um novo artigo 7.º e da eliminação do artigo 32.º, com a conse-
quente renumeração dos actuais artigos 7.º a 31.º, passando, os arti-
gos 5.º, 6.º n.º 1 e 7.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de sete milhões e quinhentos mil euros, está
integralmente subscrito e realizado, e é dividido em 700 000 acções
ordinárias, designadas por categoria A, e 800 000 acções da categoria
especial designada por categoria B, cada uma com o valor nominal de
cinco euros.

2 — O capital poderá ser elevado até dez milhões de euros, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração,
que fixará, nos termos legais, as condições de subscrição e as catego-
rias de acções a emitir, de entre as já existentes.

ARTIGO 6.º

1 — As acções da categoria A serão nominativas ou ao portador,
reciprocamente convertíveis, sendo as acções da categoria B obriga-
toriamente nominativas.

ARTIGO 7.º

1 — Os accionistas titulares das acções da categoria B ficam obri-
gados a realizar prestações acessórias à sociedade, num montante glo-
bal até oito milhões de euros.

2 — O montante das prestações acessórias será dividido, em cada
momento, pelo número de acções da categoria B, de forma a que a
todas as acções desta categoria caberá igual montante de prestações
acessórias ainda não exigidas.

3 — As prestações acessórias apenas serão susceptíveis de serem
reembolsadas, no respeito do número seguinte e das disposições legais
aplicáveis.

4 — As prestações acessórias seguem o regime que a assembleia geral
deliberar por maioria qualificada de dois terços dos votos emitidos,

podendo ser-lhes atribuído o regime fixado na lei para as prestações
suplementares de capital quanto à exigibilidade e restituição, para o
contrato de suprimento ou qualquer outro que a assembleia geral ve-
nha a deliberar pela maioria referida.

Está conforme o original e ficou depositado na pasta respectiva o
texto completo na sua redacção actualizada.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2011800722

CINE-FOTO GRANDOLENSE, L.DA

Sede: Rua B, lote 42, Loteamento Manuel Dâmaso,
Bairro das Amoreiras, Grândola

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 00604/
040318; identificação de pessoa colectiva n.º 506707032; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
051129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada:
Cessação de funções de gerente de Joaquim Manuel Rodrigues An-

dré, por renúncia.
Data: 13 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2011800994

PALMELA

CAIXICURVA — CAIXILHARIA E CURVAS
EM ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 18, A, Cajados, Marateca, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2414;
identificação de pessoa colectiva n.º 506155935; inscrições n.os 2
e 3; números e data das apresentações: 1 e 2/20051221.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epigrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados dos exercícios de 2002 e 2003.

30 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina
de Jesus Cândido. 2004648147

PALMBATIZ — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Aljubarrota (Prolongamento) lote 13, Aires,
Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2611;
identificação de pessoa colectiva n.º 506622339; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/14102005.

Certifico, para fins do disposto nos artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial que foi depositada fotocópia autenticada da acta da
sociedade em epígrafe, onde consta a alteração parcial do contrato,
no que diz respeito ao objecto, ficando o objecto social da sociedade
a ter a seguinte redacção: Mediação Imobiliária e administração de
Imóveis por conta de outrem.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

20 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007221306
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EURO SOBERANIA POPULAR, TRANSPORTES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, lote 72, 2-E, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: € 50  000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2171;
identificação de pessoa colectiva n.º 505396378; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 9/20051230.

Certifico, para fins do disposto nos artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial que foi depositada fotocópia autenticada da escritura da
sociedade em epígrafe onde consta a dissolução e liquidação da mes-
ma, sendo a data da aprovação das contas 19 de Dezembro de 2005.

23 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324410

QUASABORLA — PRONTO A COMER, L.DA

Sede: Avenida de Alexandre Herculano, 43 rés-do-chão

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1415;
identificação de pessoa colectiva n.º 504017055; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 8/20051230.

Certifico, para fins do disposto nos artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial que foi depositada fotocópia autenticada da escritura da
Sociedade em epígrafe onde consta a dissolução e liquidação da mes-
ma, sendo a data da aprovação das contas 29 de Dezembro de 2005.

20 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324401

ARMAZÉM DO COZIDO, INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Sede: Vila Amélia, lote 70, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 506903885; inscrição n.º 01; núme-
ro e data da apresentação: 2/20051229; pasta n.º 3082.

Certifico, para fins do disposto nos artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial que foi constituída uma sociedade comercial, por quo-
tas, entre Rui Manuel Fernandes, divorciado, Praceta de Manuel Cer-
veira Pereira, 7, rés-do-chão, Lisboa, Adelina Cândida Neves Vaz
Espírito Santo, casada com José Carlos Serafim do Espírito Santo, na
comunhão de adquiridos, Urbanização Quinta Bom Pastor, lote 14,
Vila Fresca de Azeitão, e Maria da Conceição Fernandes Vale, casada
com Francisco Amílcar do Vale, na comunhão de adquiridos, Rua de
Sebastião Quaresma, 32, Azeitão, que se regerá pelas cláusulas e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Armazém do Cozido Indústria Hoteleira, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na vila Amélia, lote setenta, Quinta do Anjo, Pal-
mela.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto, restauração, restaurante.

ARTIGO 4.º

O capital social é de doze mil e quinhentos euros, em dinheiro
correspondente à soma de três quotas, sendo duas quotas no valor
nominal de quatro mil cento e sessenta e seis euros sessenta e sete
cêntimos, uma de cada um dos sócios Rui Manuel Fernandes e Adeli-
na Cândida Neves Vaz Espírito Santo e uma do valor nominal de quatro
mil cento e sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos da sócia
Maria da Conceição Fernandes Vale.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade.

ARTIGO 6.º

A administração e representação da sociedade pertencem aos ge-
rentes que forem eleitos em assembleia geral.

§ 1.º Fica desde já designado gerente o sócio Rui Manuel Fernan-
des.

§ 2.º A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

20 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324347

ANJOGRÊS DE CORREIA & MEDEIROS — CONSTRUÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização Quinta da Torre, lote 28, Quinta do Anjo,
Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 503989100; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 1/27122005.

Certifico, para fins do disposto nos artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial que foi depositada fotocópia autenticada de escritura da
sociedade em epígrafe, onde consta que a mesma efectuou alteração
parcial do contrato, tendo como consequência a alteração dos arti-
gos, 1.º, 2.º e 4.ºque ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Anjogrés de Correia & Medeiros —
 Construção Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

A sede é na Urbanização Quinta da Torre, lote 28, freguesia de
Quinta do Anjo, concelho de Palmela.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifício para venda,
revenda de prédios adquiridos para esse fim, construção civil e obras
publicas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

15 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324339

DOCSET — SOCIEDADE DE DOCUMENTAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Pedro Fonseca, lote 127, 2-E, Aires

Capital social: 5000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2447;
identificação de pessoa colectiva n.º 506255808; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 16/20051223.

Certifico, para fins do disposto nos artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial que foi depositada fotocópia autenticada da acta da
sociedade em epígrafe onde consta a liquidação da mesma, sendo a
data da aprovação das contas 6 de Dezembro de 2005.

5 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2012324240

ALDEIA & DIAS, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 38-A, Palmela.

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01967/
001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505244900; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/21122005.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epigrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercido de 2003.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004648155

MCLANE PORTUGAL — LOGÍSTICA
E TRANSPORTE, S. A.

Sede: Zona Industrial de Palmela, Quinta da Marquesa, Pavilhão
IV, Edifício Mclane, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: € 18 779 999,73

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2946;
identificação de pessoa colectiva n.º 505205491; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20051024.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da acta da
sociedade em epígrafe, onde consta a designação do conselho de ad-
ministração e fiscal único para o mandato 2005-2008:

Conselho de administração — Robert Drayton Mclane Jr; Brett
Alan Moore; Webster F. Stickney Jr; David George Gundling; e Adal-
berto António José Barbosa; fiscal único: efectivo — António Bar-
reira, Fernando Vieira, Justino Romão e Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, com sede na Rua do General Firmino
Miguel, 3, 1.º, Lisboa; suplente — Fernando Jorge Marques Vieira,
revisor oficial de contas, residente na Rua do General Firmino Mi-
guel, 3, 1.º, Lisboa.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324169

COFAGAL — COFRAGENS E ESTRUTURAS, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 21-C, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: € 30  000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 3076;
identificação de pessoa colectiva n.º 507541480; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/20051222.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi constituída uma sociedade comercial, por quo-
tas, entre Tiago Micael Caeiro Neto, solteiro, maior, residente na
Rua de José Gomes Ferreira, 151, Bairro do Esteval, Montijo; Bruno
Manuel Ferreira Alves, solteiro, maior, residente na Rua de Gago
Coutinho, 157, 3.º, direito, Montijo; Agostinho Manuel Pascoal Neto,
casado com Mariana Valente Caeiro Neto, na comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua de José Gomes Ferreira, 151, Bairro do Esteval;
e Manuel Feliciano Alves, casado com Maria de Lurdes Ferreira Cos-
ta Alves, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de Gago Cou-
tinho, 157, 3.º, direito, Montijo, que se regerá pelas cláusulas e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma COFAGAL — Cofragens e Estrutu-
ras, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 21-C, Pinhal
Novo, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
a sociedade pode estabelecer sucursais, agências ou outras formas de
representação, onde e quando entender conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto: execução de empreitadas na constru-
ção civil, cofragens e estruturas, construção de edifícios para habita-
ção, escritório e industriais, comercialização de materiais de constru-
ção civil, diversos, participação em outras sociedades ou parcerias.

3.º

O capital social é de trinta mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, sendo: uma de cator-

ze mil duzentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Tiago Micael
Caeiro Neto; outra de catorze mil duzentos e cinquenta euros perten-
cente ao sócio Bruno Manuel Ferreira Alves; uma de setecentos e
cinquenta euros pertencente ao sócio Agostinho Manuel Pascoal Neto
e outra de setecentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Manuel
Feliciano Alves.

4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
sócios Agostinho Manuel Pascoal Neto e Manuel Feliciano Alves, que
ficam desde já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em quaisquer actos ou contratos,
com as assinaturas dos dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios. Po-
rém, a favor de terceiros, carece do consentimento da sociedade, a
quem cabe o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios
não cedentes em segundo lugar.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo;
b) Quando sobre ela recaía penhora, arresto, arrolamento ou qual-

quer apreensão judicial;
c) Quando houver inobservância do disposto sobre as cessões de

quotas.
§ único. A amortização será efectuada pelo valor nominal da quo-

ta, acrescida da correspondente comparticipação nos fundos da soci-
edade, se os mesmos existirem.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas expe-
didas pelo menos com 15 dias de antecedência, salvo os casos em que
a lei prescreva outras formas de convocação.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324177

POSTALMANIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Padre Américo, 1, Cabanas, Quinta do Anjo,
Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 3077;
identificação de pessoa colectiva n.º 507475550; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 2/20051222.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi constituída uma sociedade comercial unipessoal
por quotas, sendo sócio único Pedro Miguel de Almeida Lameiras
Monteiro, casado com Marina Rehel Guerreiro Beto Monteiro, na
comunhão de adquiridos, residente na Rua do Padre Américo, 1, Ca-
banas, Quinta do Anjo, Palmela, que se regerá pelas cláusulas e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Postalmania, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 1, em
Cabanas, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela.

a) Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
para outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe;

b) Por simples deliberação da gerência podem ser abertas sucursais
no mesmo concelho ou em concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto designer, impressão offset, impressão
digital, serigrafia, fotografia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma única quota no valor nominal de cinco
mil euros pertencente ao sócio único Pedro Miguel de Almeida La-
meiras Monteiro.
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4.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação pertence ao sócio
Pedro Miguel de Almeida Lameiras Monteiro desde já nomeado ge-
rente e poderá ser remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 — A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos ao
objecto social.

5.º

A cedência de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade.

6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de se deduzir a
percentagem de 10 % para reserva legal, será dado o destino que vier
a ser deliberado em assembleia geral.

7.º

Em caso de falecimento ou interdição do sócio a sociedade conti-
nuará com o representante legal do interdito ou os herdeiros, os quais
se farão representar por um deles, enquanto a quota se mostrar indi-
visa.

8.º

Por simples deliberação do sócio podem ser derrogadas as normas
legais dispositivas.

Declarou, ainda sob sua inteira responsabilidade:
Que o referido capital está já depositado numa conta aberta, em

nome da sociedade, no balcão do Banco Santander Totta, S. A., agên-
cia de Parque dos Poetas, em Oeiras.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324185

AUTEXPOR — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Zona Industrial Palmela, Gare

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01168/
960115; identificação de pessoa colectiva n.º 501533001; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/12722005.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324193

RC-SERVICE — DESINFESTAÇÕES, HIGIENE, L.DA

Sede: Zona Industrial Vale do Alecrim, lote 89, Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2451;
identificação de pessoa colectiva n.º 506163512; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 6/20051215.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe alterou parcial-
mente o contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rc-Service — Desinfestações, Higiene,
L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial Vale do Alecrim, lote 89, na
freguesia do Pinhal Novo, concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação e exportação e
comércio de produtos químicos bem como prestação de serviços na
aplicação dos produtos comercializados. Desinfestações comércio e
prestação de serviços de higiene.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração é de dez mil euros e correspon-

de à soma de duas quotas: uma do valor nominal de cinco mil e qui-
nhentos euros, pertencente à sócia Isabel Maria da Conceição Garizo
de Carvalho, e uma do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros
pertencente ao sócio Sérgio Filipe Xavier das Neves.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

27 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges. 2012324096

CABOVISÃO — TELEVISÃO POR CABO, S. A.

Sede: Poços, Vale de Touros, Palmela

Capital social: € 30 000 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1357;
identificação de pessoa colectiva n.º 503062081; números e data
das apresentações: 6 a 13/20051223.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foram depositadas as fotocópias autenticadas das
actas onde consta a nomeação dos administradores, Gabriel de Alba e
Timothy C. Babich, até ao fim do actual mandato; a destituição de
Eugene Davis, Steven Schiewe e de Timothy C. Babich, em 16 de
Dezembro de 2005; e a nomeação de Newton Glassman e André Sá
Machado, até ao fim do actual mandato em 16 de Dezembro de 2005.

5 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2012324215

O ESPIÃO — EXPLORAÇÃO DE CAFÉS, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, lote 3,
rés-do-chão, esquerdo, Pinhal

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2670;
identificação de pessoa colectiva n.º 506720772; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20051228.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada de escritura
da sociedade em epígrafe onde consta, respectivamente a dissolução e
o encerramento da liquidação da mesma, sendo a data da aprovação
das contas em 14 de Dezembro de 2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324266

PARABÓLICA — CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
DE MOLAS E CARROÇARIAS, L.DA

Sede: Lote 107, Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01658;
identificação de pessoa colectiva n.º 502233915; inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: 3 e 4/20051228.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2000 e 2001.

5 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2012324274

FARMILAB — MEIOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS, L.DA

Sede: Vila Amélia, lote 499, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula
n.º 504063308; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
7/20051228.
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Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada de escritura
da sociedade em epígrafe, onde consta que a mesma efectuou altera-
ção parcial do contrato, tendo como consequência a alteração dos
artigos 1.º e 2.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FARMILAB — Meios Diagnósticos
Clínicos, L.da, e tem a sua sede em Vila Amélia, lote 499, na locali-
dade e freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e a comerci-
alização de meios clínicos de diagnóstico, tanto de medicina humana
como de medicina veterinária, cuidados veterinários a animais de
companhia, especialmente de espécies caninas, criação de cães de raça
e promoção de concursos, bem como selecção, melhoria e comerci-
alização de rações para animais e seus aditivos e compostos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus Cândido.
2012324282

BRINCHEIRO & SARDINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de José Saramago, lote 37, 1.º, direito, Quinta
do Pinheiro, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02186;
identificação de pessoa colectiva n.º 505667479; inscrição n.º4;
número e data da apresentação: 8/20051228.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2002.

15 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324290

SUSPARTES — COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE SUSPENSÕES E PEÇAS, L.DA

Sede: Lote 107, Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01659;
identificação de pessoa colectiva n.º 501896325; inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: 5 e 6/20051228.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados dos exercícios de 2000 e 2001.

15 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324304

DIRECÇÃO CERTA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Herdade de Rio Frio, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1430;
identificação de pessoa colectiva n.º 504050575; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/28122005.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2003.

15 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324312

TÁXI VINAGRE, L.DA

Sede: Rua dos Malmequeres, 123, Aires, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2049;
identificação de pessoa colectiva n.º 505404761; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 3/23122005.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foi depositada a acta da assembleia geral da sociedade onde consta a
cessação de funções de gerência por parte de Natalina Martins Fer-
nandes Vinagre, por renúncia, que produzirá efeitos passados 8 dias a
contar de 21 de Dezembro de 2005.

5 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2012324320

PINTÃO & COSTA, L.DA

Sede: Lagameças, freguesia de Poceirão, concelho de Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2341;
identificação de pessoa colectiva n.º 506017648; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 1/20051229.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da escritura
da sociedade em epígrafe onde consta a dissolução e liquidação da
mesma, sendo a data da aprovação das contas em 15 de Dezembro de
2005.

20 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007221608

JOSEBEL — INDÚSTRIA HOTELEIRA E FABRICO
DE SALGADOS, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 109, Pinhal
Novo, Palmela

Capital social: € 125 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1249;
identificação de pessoa colectiva n.º 503727504; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 08/20051025.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º, 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foi depositada a comunicação à sociedade onde consta a cessação de
funções de gerência, por parte de Cristina Isabel Aleixo Costa e Da-
niel José Aleixo Costa, por renúncia, em 1 de Junho de 2004.

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324355

FERNANDES & CLARA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de Zeca Afonso, 139, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 25 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 676;
identificação de pessoa colectiva n.º 502675080; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/20051229.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da escritura
onde consta a dissolução e a liquidação da mesma, sendo a data da
aprovação das contas em 29 de Dezembro de 2005.

17 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324363
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A VISION — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Marqueza, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2914;
identificação de pessoa colectiva n.º 507184181; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20051229.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada de escritura
da Sociedade em epígrafe, onde consta a alteração parcial do contra-
to, tendo como consequência a alteração dos artigos 11.º e 12.º; adi-
tar um novo artigo que passará a ser o artigo 12.º-A e eliminar o
artigo 15.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 11.º

Gerência

1 — A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas por um ou mais gerentes,
eleitos pela sócia única.

2 — A gerência exercerá as suas funções no estrito cumprimento
da lei, do contrato de sociedade, bem como de quaisquer normas de
funcionamento ou outras deliberações que sejam adoptadas pela as-
sembleia geral.

3 — Os gerentes não serão remunerados, salvo deliberação em
contrário da assembleia geral.

4 — A gerência dispõe dos mais amplos poderes necessários para
assegurar a gestão corrente dos negócios da sociedade, bem como para
efectuar todas as operações e praticar todos os actos necessários ou
convenientes à prossecução do objecto social.

5 — Sem prejuízo do número anterior, a gerência deverá solicitar,
ao abrigo do n.º 3 do artigo 373.º do Código das Sociedades Comerci-
ais, que a assembleia geral delibere sobre as seguintes matérias:

a) A abertura e fecho de sucursais, filiais, delegações, estabeleci-
mentos, agências ou outras formas locais de representação social no
território nacional ou no estrangeiro;

b) A aquisição, a alienação ou oneração pela sociedade de partici-
pações sociais ou a participação em joint ventures, parcerias ou ou-
tras relações análogas com terceiros;

c) Constituição de sociedades comerciais, agrupamentos comple-
mentares de empresas, associações em participação, consórcios ou
outros de natureza semelhante;

d) Desenvolvimento de ou participação em programas de investi-
mento de capital que exijam um investimento por parte da sociedade
superior a dez milhões de euros ou superior a outro montante que
venha a ser determinado pela assembleia geral;

e) Contrair empréstimos, aceitar, sacar ou endossar letras, livran-
ças, títulos de crédito, promissórias e outros títulos de crédito nego-
ciáveis, fora do âmbito da actividade do Grupo Volkswagen e da soci-
edade, sempre que tais actos excedam o montante a fixar pela
assembleia geral;

f) Conceder ou subscrever garantias ou cauções ou prestar avales
fora do âmbito da actividade corrente da sociedade, subscrição de fun-
dos de mercado de capitais, incluindo do mercado obrigacional, quan-
do o valor a aplicar ultrapasse o montante a ser determinado pela
assembleia geral;

g) A aquisição, alienação ou oneração de direitos reais ou seme-
lhantes com um valor superior a dez milhões de euros;

h) Celebração de contratos individuais de trabalho que estabeleçam
a título de remuneração o dobro do montante que venha a ser estabe-
lecido pela assembleia geral;

i) Quaisquer outras matérias que venham a ser determinadas pela
assembleia geral;

j) Quaisquer assuntos relativos a sucursais, filiais ou delegações,
quando os mesmos exijam consentimento da assembleia geral, no caso
de serem praticados pela sociedade, nos termos do presente artigo.

6 — Os gerentes poderão delegar em um ou mais dos seus mem-
bros os poderes necessários para representar a sociedade, no entanto,
tal delegação não limitará a capacidade da gerência adoptar as deci-
sões finais relativamente a estas matérias.

7 — A gerência poderá constituir procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 12.º

Reuniões e resoluções do conselho de gerência

1 — No caso de serem eleitos três ou mais gerentes, será constitu-
ído um conselho de gerência, cujo presidente será indicado pela as-
sembleia geral.

2 — O conselho de gerência reunir-se-á com a frequência necessá-
ria para assegurar a adequada prossecução da actividade social.

3 — As reuniões serão convocadas pelo presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido de qualquer membro do conselho de gerência, com
pelo menos oito dias de antecedência, ou, em casos urgentes, com a
menor antecedência que aquele considere apropriada.

4 — As reuniões do conselho de gerência poderão realizar-se com
a presença de, pelo menos, dois terços dos seus membros.

5 — As deliberações do conselho de gerência serão tomadas por
maioria dos membros presentes ou devidamente representados, sem
prejuízo de no caso de matérias particularmente relevantes poder a
assembleia geral determinar que se exija unanimidade.

6 — Os membros do conselho de gerência poderão fazer-se repre-
sentar nas reuniões do conselho de gerência por outro membro atra-
vés de carta dirigida ao presidente, a qual só poderá ser utilizada uma
vez.

ARTIGO 12.º-A

Representação da sociedade

1 — A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos nos seguintes casos:

a) Pela assinatura de um gerente no caso de só ser eleito um gerente;
b) Pela assinatura de dois gerentes, quando a gerência for plural;
c) Pela assinatura de um gerente e de um procurador da sociedade

com poderes específicos para o efeito, nos termos do n.º 7 do arti-
go 11.º supra.

2 — A sociedade poderá ser representada por qualquer um dos seus
gerentes nas assembleias gerais das sociedades nas quais detenha par-
ticipação.

3 — Aos gerentes é vedada a possibilidade de obrigar a sociedade
em quaisquer negócios de favor, sejam fianças, letras, avales, abona-
ções ou outros actos contratos ou documentos semelhantes, estra-
nhos aos negócios sociais, sendo nulos e nenhum efeito todos os ac-
tos praticados e os contratos celebrados nestas condições, sem prejuízo
do infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe
causar.

20 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324371

LUÍS CABRAL — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Bernardino Curado, lote 34, 3, E, Pinhal Novo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2160;
identificação de pessoa colectiva n.º 502227648; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 4/20051230.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada cópia autenticada da escritura da
sociedade em epígrafe, onde consta a dissolução e liquidação da mes-
ma, sendo a data da aprovação das contas 19 de Novembro de 2005.

20 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2011830109

CRIATINOX — FABRICO E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Sede: Vale do Alecrim, lote 4, Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 735;
identificação de pessoa colectiva n.º 502359846; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 5/20051230.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

20 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324380
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TINTA PRETA, RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Casda do Vale, Bairro Margaça, Marateca, Palmela

Capital social: 5001 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1917;
identificação de pessoa colectiva n.º 505068125; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 7/20051230.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada cópia autenticada da escritura da
sociedade em epígrafe, onde consta a dissolução e liquidação da mes-
ma, sendo a data da aprovação das contas 29 de Novembro de 2005.

20 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2012324398

SEIXAL

TRANSPORTES IDEAL DA PENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2828/
930210; identificação de pessoa colectiva n.º 500425892.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004711442

ANTERO A. SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2931/
930514; identificação de pessoa colectiva n.º 502985062.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004711434

MARMOPIL — COMÉRCIO DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5158/
990528; identificação de pessoa colectiva n.º 504414623.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004276312

OBL — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7789 /
041123; identificação de pessoa colectiva n.º 501749578; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 3/051202.

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

18 — Apresentação n.º 03/051202.
Nomeação do gerente Ricardo Jorge Moreira Brandão, em 24 de

Novembro de 2005.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2006. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010442490

A. J. J. SOLDADO — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5275/
990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504536672.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004700475

CÉU & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6461/
011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505741539.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004713852

RESTAURANTE A CATAPLANA DOURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4664/
980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504112996.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004704322

ADMIVERDE — GESTÃO CONDOMÍNIOS E LIMPEZAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3764/
951205; identificação de pessoa colectiva n.º 503535397.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004702648

PIQUETE ELÉCTRICO — MANUTENÇÃO
E ASSISTÊNCIA ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7516/
040317; identificação de pessoa colectiva n.º 503080306.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004707020
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ALMERINDO & ANA — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6687/
020423; identificação de pessoa colectiva n.º 505989492.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2005541206

HIDROMETAL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6113/
010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505414430.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004702591

MENDES & ELVIRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4918/
981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504263366.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004702699

MARQUES CAPELA — PROJECTOS E SERVIÇOS
TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4455/;
identificação de pessoa colectiva n.º 503795615.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2006454331

COLÉGIO ESPAÇO JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4273/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503875678.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004690488

MARIA DA LUZ MACIEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7655/
040709; identificação de pessoa colectiva n.º 506353656.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2006454293

CERGAT — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1622/
881109; identificação de pessoa colectiva n.º 502060743.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2006146700

M. C. GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 438/
780512; identificação de pessoa colectiva n.º 500751862.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004702680

NOBREPISO — SOALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6416/
011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505805537.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2006454510

NOBREPISO — SOALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6416/
011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505805537.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004702672

LUÍS A. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5345/
991103; identificação de pessoa colectiva n.º 5’4519999.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2006454153

SEIXALFRIGO — TRANSPORTES EUROPEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4836/
980818; identificação de pessoa colectiva n.º 505414430.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2006455770

MARIA DE JESUS — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4608/
980220; identificação de pessoa colectiva n.º 504076396.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2006454307

G. P. M. S. — GESTÃO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3791/
960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503550973.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2003904980

CARLOS ALEXANDRE & ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2945/
930526; identificação de pessoa colectiva n.º 502986808.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2003904867

MANUEL GUINDAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2156/
901218; identificação de pessoa colectiva n.º 502463317.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta

respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2006454234

ENGISERV — ENGENHARIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1929/
900305; identificação de pessoa colectiva n.º 502305061.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2003961100

SOCIMBAL — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1314/
861120; identificação de pessoa colectiva n.º 501741445.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2006455885

EXTERNATO INFANTIL O TREVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1064/
840911; identificação de pessoa colectiva n.º 501466940.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2003961143

QUINTA DO CÂNHAMO, PRODUTOS BIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7327/
030820; identificação de pessoa colectiva n.º 506659240.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2006455613

FONTOURAMAR — PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5359/
991112; identificação de pessoa colectiva n.º 504615769.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
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respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004690089

RATÉCNICA — DESINFESTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4490/
971204; identificação de pessoa colectiva n.º 504008579.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004682752

COBELTI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4797/
980715; identificação de pessoa colectiva n.º 504204254.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004704314

TÁXIS NARCISO & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6360/
010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505228971.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2003961500

A CRESCENTE — COMÉRCIO DE BRINQUEDOS
E BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6699/
020531; identificação de pessoa colectiva n.º 503440000.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004710438

PSPS — POLICLÍNICA SÃO PEDRO DO SEIXAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6323/
010904; identificação de pessoa colectiva n.º 505728877.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta

respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004700467

MICROLIME — PRODUTOS DE CAL E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5489/
000215; identificação de pessoa colectiva n.º 504866362.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004853999

INTERFAX — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6006/
010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505378833.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2010443942

BERNARDO & BERNARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5003/
990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504399586.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004700530

MANUEL ANTUNES DA ROCHA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6045/
010404; identificação de pessoa colectiva n.º 505426528.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2003949887

SOFTCONCEPT, CONSULTORIA EM ENGENHARIA
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7272/
030703; identificação de pessoa colectiva n.º 506547736.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
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respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004819790

CG — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4041/
960909; identificação de pessoa colectiva n.º 503709352.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004700491

NOVAVIA — PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4186/
970220; identificação de pessoa colectiva n.º 503820652.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2008541177

GLOBALGEST — ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
E PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5138/
990512; identificação de pessoa colectiva n.º 504661213.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004700483

LAVANDARIA NANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7407/
031113; identificação de pessoa colectiva n.º 506769410.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2007472228

ALUTRANS — ALUMÍNIO EXTRUDIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3603/
950606; identificação de pessoa colectiva n.º 503426938.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta

respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2006146645

FONTE — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2163/
910102; identificação de pessoa colectiva n.º 502471280.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2003904930

P. S. POLICLÍNICA DO SEIXAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 00953/
830714; identificação de pessoa colectiva n.º 501387374.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010440102

P. S. POLICLÍNICA DO SEIXAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 00953/
830714; identificação de pessoa colectiva n.º 501387374.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010440110

P. M.  R — ESCOLA DE CONDUÇÃO SANTA MARTA
DO PINHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 05828/
001116; identificação de pessoa colectiva n.º 505212978.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010440129

JOSÉ SACRAMENTO — GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
E ECOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4621/
980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504091131.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
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respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002841586

ALÔ HACIENDA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7061/
030128; identificação de pessoa colectiva n.º 506438287.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008575055

PEDRO FARINHA — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3655/
950711; identificação de pessoa colectiva n.º 503449857.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2004682485

MAGONRUPE — EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1629/
881116; identificação de pessoa colectiva n.º 502064803.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442130

TOP BRINDE — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5617/
000517; identificação de pessoa colectiva n.º 504954750.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004704276

BARÃO LOPES — TÁXI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5337/
991028; identificação de pessoa colectiva n.º 504613995.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta

respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004702656

IDEAL PNEUS DO SUL — SOCIEDADE DE PNEUS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5067/
990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504317326.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004704306

JOSÉ TOMÉ PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7111/
030313; identificação de pessoa colectiva n.º 501595074.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442113

PINTO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6721/
020423; identificação de pessoa colectiva n.º 505970635.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442105

REBOCHO PRÉ MONTAGEM E APLICAÇÃO
DE PLADUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6516/
011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505922622.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442083

RAMOS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6401/
011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505547716.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
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respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442075

ADÍLIO SEQUEIRA — REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6364/
010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505679167.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442091

P J G V — SERVIÇOS PRONTO SOCORRO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5691/
000713; identificação de pessoa colectiva n.º 505079844.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442067

CARLOS MANUEL LOPES, MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4505/
971218; identificação de pessoa colectiva n.º 504045008.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442040

SAFORAL SOCIEDADE AREIAS FOROS
DE AMORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1943/
900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502323957.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010443063

SANDRA & LINDA — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4156/
970116; identificação de pessoa colectiva n.º 503791164.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010443055

GESDENTE — GESTÃO DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4062/
960924; identificação de pessoa colectiva n.º 503717347.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010443047

SEIXALTUR — ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3932/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503643009.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442733

AUTO TÁXIS — PINTASSILGO ROCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7224/
030523; identificação de pessoa colectiva n.º 504870823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442709

BAIRROS & ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 132/
710830; identificação de pessoa colectiva n.º 500040613.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2004.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442687

MARMOPIL — COMÉRCIO DE MÁRMORES
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5158/
990528; identificação de pessoa colectiva n.º 504414623.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442679

F. L. M. PEÇAS — COMÉRCIO ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5543/
000323; identificação de pessoa colectiva n.º 504908774.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2004276290

SOCIDESTILDA — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE DESTILAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 29/
660510; identificação de pessoa colectiva n.º 500263515.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004685255

AQUOLUDSA — PROTECÇÃO E REABILITAÇÃO
DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2582/
920507; identificação de pessoa colectiva n.º 502757361.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004689358

V.  A .  F. REPARAÇÕES DE CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2926/
930511; identificação de pessoa colectiva n.º 502979534.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004713437

SALVI-DENT, SERVIÇOS MÉDICO-DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7647/
040630; identificação de pessoa colectiva n.º 505777703.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010440013

GILDRINA — SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1705/
900123; identificação de pessoa colectiva n.º 502132116.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010440021

AFINIDADE — MERCADORIAS E MATÉRIAS
PRIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3334/
940811; identificação de pessoa colectiva n.º 503249106.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010440030

ANTÓNIO PIMENTA, LOPES CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6185/
010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505537745.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2007486601

TRANSPORTES TUFÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6351/
010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505687763.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2007486610

LUÍS MIGUEL FERNANDES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3982/
960710; identificação de pessoa colectiva n.º 503204056.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
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respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2007486474

CLINIVIDA — CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3008/
930809; identificação de pessoa colectiva n.º 503035912.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003639462

IMAGINAÇÃO AVANÇADA — ESTÚDIO DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6911/
020923; identificação de pessoa colectiva n.º 505999102.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003639454

FERREIRA & SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4278/
970516; identificação de pessoa colectiva n.º 503877034.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010440048

TABAQUENDO — PAPELARIAS E TABACARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5241/
990728; identificação de pessoa colectiva n.º 504434837.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010440056

CAL — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4083/
961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503735540.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010440064

CAL — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4083/
961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503735540.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010440072

SEV E CONFORT — LIMPEZA E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6697/
020513; identificação de pessoa colectiva n.º 506101118.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010440080

CARDOSO & MARTINS — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5916/
010130; identificação de pessoa colectiva n.º 505249898.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003604642

CENTRO HÍPICO TÚLIO HENRIQUES PORTUGAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6515/
011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505773511.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008575063

PRISTOP, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4005/
960801; identificação de pessoa colectiva n.º 503685305.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010440099
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PASTELARIA VANUCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2171/
910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502472936.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva 2004682450

CENTRO POLICLÍNICO DE VALE DE MILHAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3317/
940727; identificação de pessoa colectiva n.º 503239631.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2003904905

BARRIGEST — GESTÃO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4067/
960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503717258.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 2004691280

SETÚBAL

CUPIDO COMUNICAÇÃO I, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07510/
20041021; identificação de pessoa colectiva n.º 507052560; ins-
crição n.º 02; números e data das apresentações: 02, 03 e 04/
20051026.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 45 000 euros, em di-

nheiro, quanto a 5500 euros por Gonçalo Vaz Pardal de Morais Lei-
tão; quanto a 10 500 euros por Cecília Bacelar Carrelhas Vaz Pardal
Sales Portas, casada com Gonçalo Sales Portas, na comunhão de ad-
quiridos, Avenida de 24 de Julho, 84, 2.º, direito, Lisboa; 10 500 eu-
ros por Carlos José Sanches Vaz Pardal, casado com Maria Cecília
Pereira de Bacelar Carrelhas Vaz Pardal, na comunhão de adquiridos,
Rua de Carlos Calisto, 5, Lisboa; 5000 euros por Fernando Gonçalo
de Saraiva Gomes dos Santos, casado com Mariana Caldeira Saraiva,
na separação, Rua de D. Pedro V, 29, 1.º, Lisboa; 5000 euros por
Miguel de Almeida Moreira Rato, casado com Carlota Costa Félix
Moreira Rato, na separação, Rua do Quelhas, 28, bloco C, 3.º, A,
Lisboa; 5000 euros por Rui Manuel Vaz Ribeiro, casado com Paula
Cristina dos Santos Ferreira, na comunhão de adquiridos, Rua de An-
tónio Jervis Pereira, 6, Porto Salvo, Oeiras; 3500 euros por João Vaz
Pardal de Morais Leitão, casado com Mafalda Corte Real Morais
Leitão, na separação, Avenida da Praia da Vitória, 73, 5.º, direito,
Lisboa.

Tendo sido alterados os seguintes artigos 1.º, 3.º, 6.º, n.º 1, 7.º, 8.º,
n.º 2, 9.º, 11.º, n.º 3 b) e eliminação do Capítulo V, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Cupido Comunicação I, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de publicidade
e comunicação, incluindo consultoria, a concepção de conteúdos de
media, bem como a compra e venda de imóveis e revenda dos adqui-
ridos para esse fim, gestão e administração de imóveis.

ARTIGO 6.º

1 — O capital social da sociedade é de cinquenta mil euros subscri-
to e realizado por entradas em dinheiro e corresponde à soma das
seguintes quotas:

a) Uma com o valor nominal de dez mil e quatrocentos euros
pertencente ao sócio Gonçalo Vaz Pardal Morais Leitão;

b) Uma quota com o valor nominal de cem euros pertencente à
sócia Rita Neto Rebelo Roque de Pinho Morais Leitão;

c) Uma quota com o valor nominal de dez mil e quinhentos euros
pertencente à sócia Cecília de Bacelar Carrelhas Vaz Pardal Sales
Portas;

d) Uma quota com o valor nominal de dez mil e quinhentos euros
pertencente ao sócio Carlos José Sambes Vaz Pardal;

e) Uma quota com o valor nominal de cinco mil euros pertencente
ao sócio Fernando Gonçalo de Saraiva Gomes dos Santos;

f) Uma quota com o valor nominal de cinco mil euros pertencente
ao sócio Miguel de Almada Moreira Rato;

g) Uma quota com o valor nominal de cinco mil euros pertencen-
te ao sócio Rui Manuel Vaz Ribeiro;

h) Uma quota com o valor nominal de três mil e quinhentos euros
pertencente ao sócio João Vaz Pardal de Morais Leitão.

ARTIGO 7.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de quinhentos mil euros por deliberação da
assembleia geral aprovada por uma maioria de três quartos dos votos
correspondentes ao capital social.

2 — A assembleia geral poderá também deliberar por maioria de
três quartos dos votos correspondentes ao capital social, a realização
de prestações acessórias sob a forma de suprimentos, até ao limite
global de quinhentos mil euros.

ARTIGO 8.º

2 — Em caso de cessão a terceiros de quotas representativas do
capital da sociedade, a sociedade terá direito de preferência na aquisi-
ção da(s) mesma(s), o qual é atribuído aos sócios se não for exercido
pela sociedade. Caso mais do que um sócio exerça o direito de prefe-
rência na aquisição, a(s) quota(s) em causa será(ão) adquirida(s) pelos
preferentes na proporção das respectivas participações no capital da
sociedade.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade pode amortizar total ou parcialmente qualquer
quota com o acordo do respectivo titular.

2 — A sociedade pode deliberar, por uma maioria de dois terços
dos votos a amortização compulsiva de qualquer quota, sem o con-
sentimento do respectivo titular, sempre que:

a) O sócio em causa tenha cedido a respectiva quota a terceiros sem
observar o disposto no artigo 8.º do presente contrato de sociedade;

b) A quota respectiva seja dada em penhor, arrestada, penhorada
ou por qualquer outra forma sujeita a arrematação ou venda judicial;

c) O sócio exerça quaisquer actos ou actividades concorrentes coma
actividade prosseguida pela sociedade.

3 — O valor da quota a amortizar será determinado pelo valor
teórico contabilístico que resultar do balanço do mês anterior à data
de deliberação de amortização, e deverá ser pago ao sócio no prazo
de 90 dias a contar da data da aprovação da deliberação de amortiza-
ção.

ARTIGO 11.º

3 — Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária:
a) A assinatura do gerente, caso a sociedade tenha apenas um ge-

rente;
b) Caso a sociedade tenha mais do que um gerente, (i) a assinatura

conjunta de dois gerentes, (ii) a assinatura conjunta de um gerente e
um mandatário ou procurador, no âmbito dos respectivos poderes, ou
(iii) a assinatura de um único gerente ou de um só mandatário, quan-
do, para tanto, lhes sejam conferidos poderes.

Está conforme o original.

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

24 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa Santos Frederico. 2011087872
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KLIMT — EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06417/
20011120; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 24/
20011120.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe, a
qual se rege pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade adopta a firma KLIMT — Equipamentos Indus-
triais, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sede social é na Rua de Damão, 32, 6.º, B, freguesia de San-
ta Maria, concelho de Setúbal, e poderá ser transferida dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes por simples decisão do
administrador único da sociedade.

2 — O administrador único poderá deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar, delegações, agências, filiais, sucursais ou qualquer outra for-
ma de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade poderá participar em sociedades com objecto igual ou
diferente do seu, podendo também participar em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 4.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto importação e comercialização de
máquinas industriais e seus componentes, investimento imobiliário e
construção, incluindo a gestão de arrendamentos de imóveis e a com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, pres-
tação de serviços nas áreas de gestão, consultoria, planeamento, in-
vestimentos e participações.

CAPÍTULO II

ARTIGO 5.º

Capital social

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
duzentos mil euros, dividido em duzentas mil acções do valor nomi-
nal de um euro cada uma.

2 — Todas as acções serão nominativas ou ao portador, sujeitas
aos regimes do registo e ou depósito, ou não, conforme for decidido
pelos respectivos titulares.

3 — No entanto, a possibilidade de conversão das acções ao porta-
dor em acções nominativas fica dependente da autorização a prestar
pelo administrador único, que para tanto fica a ter plenos poderes.

4 — A sociedade poderá emitir todos os tipos de acções autoriza-
dos por lei.

5 — Haverá títulos de 10 e 100 acções.
6 — Os títulos representativos de acções serão assinados pelo ad-

ministrador único, podendo a assinatura ser de chancela.

ARTIGO 6.º

1 — A transmissão de acções nominativas entre vivos depende do
consentimento da sociedade.

2 — Se a sociedade consentir na transmissão das acções, ainda as-
sim caberá aos accionistas, na proporção das acções detidas por cada
um dos interessados, o direito de preferência na aquisição das acções
a transmitir nas condições em que forem oferecidas ou nos termos
previstos no artigo 105.º n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais,
se for possível a prova de que o preço é simulado.

3 — O consentimento a prestar pela sociedade no prazo máximo
de 60 dias após a solicitação de autorização será decidido pelo admi-
nistrador, que fica a ter poderes exclusivos para o fazer.

4 — Se a sociedade não se pronunciar no prazo de 60 dias,
considera-se autorizada a transmissão.

5 — Se a sociedade recusar o consentimento, deverá fazer adquirir
as acções por outra pessoa, nas condições de preço e pagamento do
negócio para que foi solicitado o consentimento.

6 — No entanto, se o preço pedido for superior ao valor que para
as acções resultar da situação liquida da sociedade ou à média da cota-
ção das acções nos últimos 30 dias nas bolsas de valores nacionais, se
as acções estiverem cotadas, presume-se que é simulado.

Se assim acontecer e a sociedade recusar o consentimento, indicará
ao comprador por quem as fará adquirir, mas o pagamento do preço
ficará suspenso até prova judicial da simulação.

Se a arguição de simulação for julgada procedente, as acções pode-
rão ser pagas pelo valor que para elas resultar da aplicação do dispos-
to no artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

Se a sociedade recusar o consentimento mas decidir arguir a simu-
lação do preço, terá de propor a competente acção judicial no prazo
máximo de 10 dias após a deliberação da recusa, sob pena de tornar
livre a transmissão das acções.

7 — Se o consentimento pedido for para transmissão de acções a
título gratuito, o preço será igualmente determinado nos termos do
artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

8 — Se a sociedade autorizar a transmissão, terá obrigação de co-
municar imediatamente a todos os accionistas constantes dos registos
da sociedade os termos do negócio pretendido, avisando-os de que
dispõem de 30 dias para exercer o direito de preferência.

9 — Relativamente ao preço a pagar pelos accionistas preferen-
tes, aplica-se quanto foi disposto neste artigo relativamente ao preço
a pagar pela sociedade.

ARTIGO 7.º

Amortização de acções

1 — A sociedade poderá amortizar as acções nos casos seguintes:
a) Se o respectivo titular usar o direito à informação que a lei lhe

concede para daí tirar vantagens que causem prejuízo à sociedade ou
aos accionistas;

b) Se as acções nominativas forem envolvidas em qualquer proce-
dimento judicial que ponha em risco a sua transmissão forçada, sem
que haja sido deduzida oposição julgada procedente. Exceptua-se a
inclusão de acções em processo de inventário;

c) Em caso de falência de qualquer accionista que seja pessoa co-
lectiva;

d) Se qualquer accionista detentor de acções nominativas as trans-
mitir ou tentar transmitir sem obediência ao disposto no artigo ante-
rior.

2 — A deliberação da amortização deverá ser tomada em assem-
bleia geral dentro de um ano a contar do conhecimento do facto que
potencie a amortização, sob pena de caducidade.

3 — As acções serão amortizadas pelo respectivo valor contabilís-
tico resultante do último balanço aprovado ou pela média das cota-
ções nas diversas bolsas, se esta for inferior, à data da deliberação da
amortização.

ARTIGO 8.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições que para ela vierem a ser fixadas pelo adminis-
trador, que para tanto fica a ter plenos poderes.

ARTIGO 9.º

Distribuição de lucros

O lucro de cada exercício pode não ser distribuído, sendo afectado
ao fim que para ele vier a ser aprovado pela assembleia geral, que
sobre a matéria deliberará por maioria simples dos votos presentes ou
representados, sem o limite imposto pelo artigo 249.º, n.º 1, do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Adiantamento de lucros

O administrador único poderá decidir, com o consentimento do fiscal
único, fazer no segundo semestre de cada ano um adiantamento sobre
os lucros distribuíveis, nas condições legais.

ARTIGO 11.º

Aquisição de acções

1 — Dentro dos limites legais, a sociedade pode adquirir acções e
obrigações próprias, realizando relativamente a elas todas as opera-
ções que o administrador único julgar convenientes.
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2 — Enquanto pertencerem à sociedade, as acções próprias não
beneficiam de quaisquer direitos sociais, excepto o de participar em
aumento de capital por incorporação de reservas.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral, para além dos membros da mesa da as-
sembleia geral que podem ser estranhos à sociedade, é constituída
somente pelos accionistas com direito a voto ou detentores de títulos
de subscrição que até oito dias antes da realização da assembleia te-
nham:

a) Registadas as acções na sociedade, se forem nominativas,
b) Registadas na sociedade ou depositadas nos cofres sociais ou

instituições de crédito, se as acções forem ao portador;
c) Entregues na sede da sociedade para efeito de conferirem o cor-

respondente voto ao seu detentor, também se forem acções ao por-
tador.

2 — O depósito em instituição de crédito prova-se por carta emi-
tida pela instituição.

3 — Quer a carta referida no número anterior quer qualquer instru-
mento de representação voluntária entre os admitidos por lei terão
de ser entregues na sede da sociedade até oito dias antes da realização
da assembleia para conferência pelo presidente da mesa.

ARTIGO 13.º

A cada grupo de cem acções corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia só poderá deliberar em primeira convocação com
a participação de accionistas que representem pelo menos metade do
capital social.

2 — As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos
emitidos, salvo quando a lei ou o contrato dispuserem diversamente.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral será eleita por períodos de quatro anos,
sendo permitida a reeleição por número indeterminado de vezes.

ARTIGO 17.º

O presidente da mesa determinará a forma do exercício devoto.

ARTIGO 18.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada por uma
comissão de accionistas nomeada em assembleia geral e composta por
três membros.

§ único. Se ao administrador único vier a ser fixada como remune-
ração uma percentagem nos lucros, esta não poderá exceder os 5 %.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 13.º

1 — A sociedade é gerida por um só administrador, eleito para o
quadriénio de 2001-2004.

2 — Poderá ser eleito um administrador suplente se a assembleia
geral o entender.

3 — Os mandatos durarão ,quatro ano, sem prejuízo de a destitui-
ção do administrador único poder ser feita a qualquer tempo e ainda
que sem justa causa pela assembleia geral.

4 — O administrador único poderá delegar, fixando os limites da
delegação, numa comissão executiva, core composição de número
impar de pessoas, a gestão corrente da sociedade.

5 — A sociedade, por intermédio do administrador único, poderá
nomear mandatários ou procuradores para a prática de determinados
actos ou categorias de actos.

ARTIGO 20.º

A sociedade ficará validamente obrigada, em todos os actos e con-
tractos, com a assinatura do administrador único.

ARTIGO 21.º

1 — O administrador único designado no contrato social, e bem
assim os que venham a ser posteriormente eleitos pela assembleia geral
com essa menção expressa, ficam dispensados da prestação de cau-
ção.

2 — Os administradores eleitos posteriormente sem dispensa de
caução expressa em assembleia geral, caucionarão a sua responsabili-
dade com cinco mil euros, se a deliberação for omissa quanto ao va-
lor, podendo, no entanto, esta obrigar a montante de caução superior.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 22.º

A fiscalização da sociedade fica a cargo de um fiscal único, o qual
terá um fiscal suplente, e serão eleitos em assembleia geral, por um
período de quatro anos renováveis.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.

ARTIGO 24.º

A deliberação de dissolução da sociedade será tomada por maioria
de três quartos dos votos emitidos.

ARTIGO 25.º

Na falta de outra deliberação, a liquidação far-se-á judicialmente,
servindo de liquidatário o administrador único em funções à data da
dissolução.

ARTIGO 26.º

Órgãos designados para o quadriénio de 2001-2004.
Conselho de administração: administrador único — Paulo Jorge de

Oliveira Gonçalves Hunguento, identificado como outorgante da es-
critura de que este documento faz parte.

Mesa da assembleia geral: presidente — Fernando José Dias Perei-
ra, identificado como outorgante da escritura de que este documento
faz parte; secretário — Maria Isabel Oliveira Gonçalves, identificado
como outorgante da escritura de que este documento faz parte.

Fiscalização: fiscal único — António Luz Couto, revisor oficial de
contas n.º 605; suplente — Armando Pina Fernandes, oficial de con-
tas n.º 107.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 2011823633

OLIEXPRESSE, TRANSPORTES E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05793/
20000928; identificação de pessoa colectiva n.º 505071304; aver-
bamento n.º 02 à inscrição n.º 02 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 13 e 14/20051229.

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

Cessação de funções de gerência de Isabel Maria dos Prazeres Fer-
nandes, em 24 de Dezembro de 2005, por renúncia.

Designação do gerente José Luís Rilhó da Costa Oliveira, divorci-
ado, Avenida de Visconde Tojal, 194, rés-do-chão, direito, Cabanas,
efectuada em 24 de Dezembro de 2005.

12 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011822920
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SINES

COOPCÔVO — COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO
E HABITAÇÃO DE PORTO COVO, C. R. L.

Sede: Rua do Conde Bandeira, 1-B, Porto Covo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00008/
910508; identificação de pessoa colectiva n.º 501544046; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 02/051227.

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

Apresentação n.º 02/20051227.
Nomeação da direcção e do concelho fiscal.
Prazo: biénio de 2005-2007.
Data da deliberação: 29 de Outubro de 2005.
Direcção: presidente — João Oliveira Silva, casado, Monte da Soa-

lheira, Tarro, Sonega, Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém; secre-
tário — Adelino Mário de Almeida, casado, Rua do Conde Bandei-
ra, 19, Porto Covo, Sines; Tesoureiro — Anabela Pereira Custódio
Gonçalves, casada, Rua do Conde Bandeira, 35, Porto Covo, Sines;
vogais — Ana Ilda Mestre dos Santos Costa, casada, Rua de Cândido
da Silva, 34, 1.º, esquerdo, Porto Covo, Sines; Horácio de Jesus Isi-
dro, casado, Rua de Conde Bandeira, 33, Porto Covo, Sines; suplen-
tes — Manuel Melo Ferreira, solteiro, maior, Bairro de Vitalina da
Silva, lotes 1 e 2, Porto Covo, Sines, e José Miguel Correia Nunes,
casado, Rua de Salvador Vilhena, 20, Porto Covo, Sines.

Conselho fiscal: presidente — Manuel António Gil, casado, Urba-
nização Investifinatur, lote 87-N, Porto Covo, Sines; vogais — Gló-
ria Tatiana Francisco Correia, solteira, maior, Rua de Vasco da
Gama, 21, Porto Covo, Sines; e Maria Amália Maia Raposo, divorcia-
da, Rua de Cândido da Silva, 1, Porto Covo, Sines.

16 de Janeiro de 2006. — A Conservadora Interina, Luísa Maria
Fernandes Bento. 2010073860

VIANA DO CASTELO
PONTE DE LIMA

ORTHÓSFLEMING, L.DA

Sede: lugar de Esmorigos, Calheiros, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1479/20051229; identificação de pessoa colectiva
n.º 507559487; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20051229.

Certifico que pela inscrição n.º 1 e entre Fernando Manuel Vieira
de Castro Fleming, casado com Maria Daniela Costa Martins Fleming,
na comunhão de adquiridos, residente na Praceta do Prof. Egas Mo-
niz, 164, 7.º, centro, Porto; Pedro da Costa Martins Fleming, casado
com Sílvia dos Santos Martins Fleming, na separação de bens, resi-
dente na Praceta de Mário Sá Carneiro, 88, 2.º, centro, Senhora da
Hora, Matosinhos, e Ana Costa Martins Fleming, casada com André
Bruno Santos Brandão Gordon Afonso, na separação de bens, resi-
dente na dita Praceta de Mário Sá Carneiro, 112, 2.º, centro, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ORTHÓSFLEMING, L.da, com sede no
Lugar de Esmorigos, sem número, freguesia de Calheiros, concelho de
Ponte de Lima.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de prática clíni-
ca em ambulatório, nomeadamente, ortopedia. Actividade de design
gráfico. Actividades de arquitectura.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de

quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel
Vieira de Castro Fleming e duas iguais do valor nominal de duzentos
e cinquenta euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

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

3 — 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 nomeado gerente o sócio Fernando Manuel Vieira
de Castro Fleming.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do 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.

Conferida, está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Silva
Varela. 2007884623

VIANA DO CASTELO

MARROD — EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 506463109; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
20051230; pasta n.º 3438.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665490

TINTAS E PINTURAS — COMÉRCIO E APLICAÇÃO
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 503326720; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/
20051230; pasta n.º 1859.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665511
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VIANABODAS — GASTRONOMIA E ANIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1943; identificação de pessoa colectiva n.º 503468371; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 133/20051028.

Certifico que por escritura de 27 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 144 a fl. 146 do livro n.º 30-B, do Cartório Privativo de Viana do
Castelo da notária licenciada Maria Isaura Abrantes Martins, foi au-
mentado o capital social de 1995,19 euros para 5000 euros e altera-
do o pacto da sociedade quanto aos artigos 3.º aditando-lhe um pará-
grafo único e 4.º, que ficam com a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e correspondente à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de dois mil euros, pertencente à sócia Maria da Luz Pereira
de Carvalho Garcia e outra no valor nominal de três mil euros, per-
tencente ao sócio Joaquim de Oliveira Baptista.

§ único. Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições
a acordar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante máximo
de vinte e cinco mil euros, na proporção das respectivas quotas,
mediante deliberação da assembleia geral, tomada por unanimidade de
votos.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência poderá ou não ser remunerada, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 — É, desde já, designado gerente, o sócio Joaquim de Oliveira
Baptista.

4 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

5 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a intervenção de um gerente.

6 — Para além dos seus poderes normais, poderá ainda a gerência:
a) Comprar, vender ou onerar quaisquer imóveis, tomar e dar de

arrendamento quaisquer locais, tomar ou trespassar quaisquer estabe-
lecimentos destinados à prossecução do seu objecto social, de e para
a sociedade, contrair empréstimos e proceder a aberturas de crédito;

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing ou contratos de aluguer de longa duração.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009655532

VIANABODAS — GASTRONOMIA E ANIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1943; identificação de pessoa colectiva n.º 503468371; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
28/200511228.

Certifico que foi depositada cópia da escritura da qual consta a
cessação de funções da gerente Maria da Luz Pereira de Carvalho,
por renúncia em 27 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665503

VIANABODAS — GASTRONOMIA E ANIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1943; identificação de pessoa colectiva n.º 503468371; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20051213.

Certifico que, por escritura de 29 de Novembro de 2005, exarada
de fl. 135 a fl. 136 v.º do livro n.º 33-B do Cartório Notarial de Vi-
ana do Castelo da licenciada Dr.ª Maria Isaura Abrantes Nartins, foi

alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 1.º, 3.º
e 4.º, n.º 3, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VIANABODAS — Gastromonia e
Animação, L.da, e tem a sua sede na Quinta de São Miguel, no lugar
da Ribeira, da freguesia de Serreleis, concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e correspondente à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de dois mil euros, pertencente ao sócio David Miguel Mau-
rício Baptista e outra no valor nominal de três mil euros, pertencen-
te ao sócio Joaquim de Oliveira Baptista.

ARTIGO 4.º

3 — É, desde já, designado gerente o sócio David Miguel Maurício
Baptista.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665520

LUÍS FRANCISCO FERNANDES DE FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2036; identificação de pessoa colectiva n.º 503622486; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e datas
das apresentações: 63/20051130 e 64/20051230.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
cessação de funções do gerente Humberto Fernando da Costa Lemos,
por renúncia, e a nomeação da gerente Elisa de Jesus Pereira Freitas,
em 14 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665473

CIBERFORMA — FORMAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 503774480; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
20051230; pasta n.º 2125.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665465

ARLINDO TORRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 500301247; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
20051230; pasta n.º 111.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665457

ARLINDO TORRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 505649624; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
20051230; pasta n.º 2987.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665406

PENTEARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 502237597; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
20051230; pasta n.º 1283.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665414

DANIEL RAMOS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 501812369; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20051230; pasta n.º 1025.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665422

JOÃO DE BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 501338500; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
20051230; pasta n.º 764.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665430

BEACHBOWLING — CENTRO DE LAZER
E DIVERTIMENTOS DO VALE DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 505048850; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/
20051213; pasta n.º 2660.

Certifico que, por escritura de 7 de Dezembro de 2005, exarada de
fl. 31 a fl. 33 do livro n.º 201-A do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Braga, foi alterado o pacto da socie-
dade em epígrafe, quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trezen-
tos mil euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de cen-
to e cinquenta mil euros e outra do valor nominal de cem mil euros,
ambas pertencentes à sócia LEIAMAR — Comércio e Representações,
L.da, e outra do valor nominal de cinquenta mil euros, pertencente ao
sócio Afonso Amaral Henriques.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, mantendo-se na gerência Paulo Sérgio dos Santos Amaral
Henriques, Ana Rita dos Santos Amaral Henriques, e ainda Afonso
Amaral Henriques, este por designação da sócia LEIAMAR — Comér-
cio e Representações, L.da

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

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009664914

CÂNDIDA FERNANDES & FÁTIMA PARENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 507544552; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20051205; pasta n.º 3912.

Certifico que, por escritura de 5 de Dezembro de 2005, exarada de
fl. 13 a fl. 14 v.º do livro n.º 201-A do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Braga, foi celebrado por Joaquim
Cândida Maria Domingues Fernandes e Maria de Fátima das Bouças
Oliveira Parente um contrato de sociedade, que passa a reger-se pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cândida Fernandes & Fátima
Parente, L.da, e tem a sua sede na Rua das Carvalheiras, 2, freguesia
de Santa Marta de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete de con-
tabilidade e de consultoria fiscal. Actividades de consultoria para os
negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambas as sócias, que desde já ficam nomeadas gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009664973

LÚCIA & SANDRA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 507546555; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20051209; pasta n.º 3914.

Certifico que, por escritura de 9 de Dezembro de 2005, exarada de
fl. 41 a fl. 42 v.º do livro n.º 201-A do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Braga, foi celebrado por Ana Lúcia
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Soares Pereira e Sandra Marisa Maciel Carneiro um contrato de socie-
dade, que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Lúcia & Sandra — Serviços de
Contabilidade, L.da, e tem a sua sede na Rua Nova de Santana, 109,
cave C, freguesia de Viana do Castelo (Santa Maria Maior), concelho
de Viana do Castelo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete de con-
tabilidade e de consultoria fiscal. Elaboração de projectos investimento
nomeadamente na área do comércio, indústria e serviços. Actividades
de consultoria para os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento de sócio.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009664981

IRMÃOS COUTO VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 506726533; inscrições n.os 2 e 3; número e data da apresenta-
ção: 15/20051228; pasta n.º 3573.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido encerradas em 28 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009664787

EXPEDIS — EXPERIÊNCIA EM DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 507568109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20051223; pasta n.º 3926.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2005, exarada
de fl. 81 a fl. 82 v.º do livro n.º 202-A do Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Braga, foi celebrado por Joa-
quim Carlos Almeida Miguelote de Castro e Filomena Maria Taborda
Carvalho Alves Leite, um contrato de sociedade que passa a reger-se
pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação EXPDIS — Experiência
em Distribuição, L.da, e tem a sua sede na Zona Empresarial Meadela,
lote 34, freguesia de Meadela, concelho de Viana do Castelo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de bebidas, produtos alimentares, designadamente macrobióti-
cos e naturais, tabaco e produtos de higiene. Distribuição dos produ-
tos por si comercializados.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
três mil euros, pertencente ao sócio Joaquim Carlos Almeida Migue-
lote Castro e outra do valor nominal de dois mil euros, pertencente
à sócia Filomena Maria Taborda Carvalho Alves Leite.

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665074
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CONFECÇÕES CAMELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 505062160; inscrições n.os 3 e 4; número e data da apresenta-
ção: 5/20051206; pasta n.º 2765.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido encerradas em 26 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009665333

TRANSMUTAÇÃO — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 507568087; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20051223; pasta n.º 3925.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 2005, exarada
de fl. 79 a fl. 80 v.º do livro n.º 202-A do Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Braga, foi celebrado por Joa-
quim Carlos Almeida Miguelote de Castro e Filomena Maria Taborda
Carvalho Alves Leite um contrato de sociedade que passa a reger-se
pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Transmutação —
 Restauração, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Igreja, freguesia
Areosa, concelho de Viana do Castelo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas designadamente restaurante, padaria, pas-
telaria e take-away. Fabrico e comércio de pão, bolos e de artigos de
pastelaria. Comércio de produtos alimentares. Distribuição dos pro-
dutos por si comercializados.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de

três mil euros, pertencente ao sócio Joaquim Carlos Almeida Migue-
lote Castro e outra do valor nominal de dois mil euros, pertencente
à sócia Filomena Maria Taborda Carvalho Alves Leite.

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

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009664990
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