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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

CASA F. C. PORTO DE GUIMARÃES

Certifico que no Cartório Notarial de Vizela, a cargo da notária
Marta Oliveira, no livro de notas para escrituras diversas n.º 70-A, a
fls. 34 e seguintes, foi lavrada em 27 de Julho de 2005 uma escritura
de constituição da associação denominada Casa F. C. Porto de Gui-
marães, com sede na Rua de Santo António, 40, 2.º, freguesia de Gui-
marães (São Paio), do concelho de Guimarães, que tem como objecto
dinamizar actividades recreativas e sócio-culturais que visem o en-
grandecimento do Homem; fomentar o espírito portista; participar
no engrandecimento social do Futebol Clube do Porto, assim como
na sua projecção no mundo; criar um ou vários espaços de convívio
para todos os adeptos e simpatizantes do Futebol Clube do Porto;
dinamizar actividades recreativas que fomentem uma maior união entre
todos os portistas, assim como uma maior valorização pessoal; re-
presentar o Futebol Clube do Porto e os seus interesses na área desta
delegação, sempre que para tal seja solicitada, sendo que tal represen-
tação fica limitada pelo poder de autonomia desta delegação; e pres-
tar toda a colaboração possível ao Futebol Clube do Porto, sempre
que para tal esta delegação seja solicitada, sendo que tal colaboração
fica limitada pelo poder de autonomia desta delegação.

27 de Julho de 2005. — A Notária, Marta Susana Dias de Oliveira.
3000178860

CLUBE RIBAGOLFE

Certifico que neste Cartório de Lisboa, pertencente ao notário
Pedro Alexandre Barreiros Nunes Rodrigues, sito na Rua de Mouzi-
nho da Silveira, 32, 1.º e 2.º, foram alterados parcialmente os estatu-
tos da associação sem fins lucrativos denominada Clube Ribagolfe,
número de identificação de pessoa colectiva 507258738, com sede
na Herdade da Vargem Fresca, Estrada Nacional n.º 10, freguesia de
Samora Correia, concelho de Benavente, constituída por escritura ce-
lebrada em 28 de Março do ano corrente, exarada a fls. 142 e seguin-
tes do livro n.º 9, deste Cartório, mas tão-somente quanto aos artigos
5.º, § único, 16.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 1, que passaram a ter a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 5.º

§ único. Apenas os sócios fundadores e efectivos têm a integralida-
de dos direitos e obrigações sociais, nomeadamente a participação e
votação nas assembleias gerais do clube; para efeitos de votação o
número de votos correspondente a essas categorias é o seguinte:

a) Sócio fundador: 50 votos;

ARTIGO 16.º

1 — As reuniões da assembleia geral podem realizar-se:
a) À hora marcada na convocatória, se estiverem presentes pelo

menos metade dos sócios do Clube no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 22.º

1 — O conselho de fundadores é composto por um número impar
de sócios fundadores, não inferior a três, a definir e eleger pelos só-
cios fundadores, o conselho de fundadores elege o presidente de entre
os seus membros.

21 de Setembro de 2005. — A Adjunta, no uso da autorização
conferida nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 26/2004, de
Fevereiro, Maria de Fátima Amaral Tabuada Fildalgo.

3000183249

CLUBE CICLOTURISMO — LOUSADABTT

Certifico que no Cartório Notarial de Lousada, a cargo do notário
licenciado Manuel Augusto Monteiro de Morais Peixoto, no dia 28
de Setembro de 2005, exarada a fls. 46 e seguintes no livro n.º 201-
-D, se encontra uma escritura de constituição de associação, com a
denominação em epígrafe, que vai ter a sua sede no lugar da Boavista,
freguesia de Silvares, concelho de Lousada, com duração ilimitada e
sem fins lucrativos, cujo objecto é o seguinte:

a) Desenvolver o cicloturismo e actividades similares;
b) Promover a imagem do cicloturismo;
c) Conservar e preservar o meio ambiente;
d) Fomentar o cumprimento das regras do código da estrada;
e) Assegurar o são convívio entre os cicloturistas associados e a

população;
f) Colaborar com entidades culturais, desporto entre outras na or-

ganização de actividades que visem engrandecer o divertimento, lazer
e bem estar da comunidade cicloturista e da sociedade em que está
inserido.

A admissão e exoneração de sócios compete à direcção.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000184151

CLUBE RECREATIVO DE ARADA

Certifico narrativamente que por escritura outorgada no Cartório
sito na Rua de Luís de Camões, 15/21, rés-do-chão, elevado, Ovar, a
cargo da notária licenciada Maria de Fátima Teixeira da Costa Bar-
reira, em 15 de Setembro de 2005 e lavrada a fls. 40 e seguintes, do
livro n.º 23-M, foram alterados os estatutos da associação denomina-
da Clube Recreativo de Arada, com sede no largo de São Martinho,
Centro Cívico de Arada, freguesia de Arada, concelho de Ovar, a qual
tem por objecto:

O desenvolvimento de actividades culturais, desportivas, sociais,
juvenis e de recreio.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — A Notária, Maria de Fátima Teixeira
Costa Barreira. 3000184157



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 221 — 17 de Novembro de 200524 818-(4)

O MOVIMENTO CÍVICO PRÓ BARRINHA

Certifico que por escritura de 21 de Setembro de 2005, lavrada a
fl. 102 do livro n.º 10-A, do Cartório Notarial Vitorino Oliveira, Santa
Maria da Feira, foi constituída uma associação com a denominação O
Movimento Cívico Pró Barrinha, com sede na Rua do Dr. Raimundo
Rodrigues, 1505, na cidade e freguesia de Esmoriz, do concelho de
Ovar, que regendo-se, entre outras, pelas seguintes cláusulas:

Objecto

ARTIGO 1.º

1 — O Movimento Cívico Pró Barrinha, fundado, de facto, em
Agosto de 2000, é uma associação cultural, apolítica e inconfessio-
nal, tendo por objecto: pugnar civicamente pela despoluição da bar-
rinha de Esmoriz/lagoa de Paramos, vigiar e cuidar da defesa da mes-
ma, zelar pelos interesses ambientais e gerais de Esmoriz e do concelho
de Ovar.

2 — Para atingir esse objecto a instituição desenvolverá, dinami-
zará e apoiará várias acções e estratégias de estudo, colaboração, pro-
paganda e suporte, que funcionem como veículo de defesa, conheci-
mento e divulgação desta região; promoverá parcerias com associações
civis e governamentais, conferências e seminários, sessões de sensibi-
lização e a cooperação com as entidades e organismos do poder local;
privilegiará a cooperação com universidades e escolas, visando apro-
fundar os conhecimentos e divulgação das potencialidades naturais
existentes.

ARTIGO 2.º

O Movimento Cívico Pró Barrinha tem a sua sede na Rua do Dr.
Raimundo Rodrigues, 1505, na cidade e freguesia de Esmoriz, do con-
celho de Ovar.

ARTIGO 3.º

1 — Haverá as seguintes categorias de sócios:
a) Efectivos;
b) Beneméritos;
c) Honorários;
d) Correspondentes;
e) Fundadores;
2 — A definição destas qualidades de sócio, as condições da sua

admissão, saída e exclusão e dos seus direitos e obrigações, serão es-
tabelecidos pela assembleia geral e constarão do regulamento interno
da associação.

3 — Só os sócios efectivos, no pleno gozo dos seus direitos, terão
direito a voto nas assembleias gerais e poderão ser eleitos para os
cargos titulares dos órgãos sociais da associação.

4 — Os sócios efectivos ficam obrigados ao pagamento de uma
quota com periodicidade anual, a ser estabelecida em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

São órgãos sociais da associação a mesa da assembleia geral, a di-
recção e o concelho fiscal, sendo os mandatos de dois anos.

ARTIGO 5.º

1 — A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente, um
vice-presidente, um secretário e um vogal.

2 — A assembleia geral reunirá, ordinariamente, para a eleição dos
órgãos sociais e até 31 de Março de cada ano para discussão e apro-
vação do relatório e contas apresentados pela direcção e do parecer
do conselho fiscal, relativamente ao exercício anterior, e até 31 de
Dezembro de cada ano, para discussão e aprovação do plano e orça-
mento relativo ao ano seguinte.

ARTIGO 6.º

1 — A direcção é constituída por cinco ou mais membros efecti-
vos, sempre em número ímpar, sendo um presidente, um vice-presi-
dente, um secretário, um tesoureiro, e um, ou mais vogais, competin-
do-lhe a gerência social, administrativa, financeira e disciplinar da
associação e seus associados.

2 — A direcção reunirá, pelo menos, mensalmente.
3 — A associação obriga-se com as assinatura conjuntas do presi-

dente ou vice-presidente e do tesoureiro, em assunto de carácter fi-
nanceiro, ou pelas assinaturas conjuntas de dois directores, sendo uma
delas a do presidente ou do vice presidente, nos restantes casos.

ARTIGO 7.º

1 — O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretá-
rio e um relator, competindo-lhe fiscalizar os actos administrativos e

financeiros da direcção, verificar as suas contas e relatórios e dar
parecer sobre os documentos e actos que impliquem aumento de des-
pesas ou diminuição de receitas extraordinárias em termo orçamen-
tais.

2 — O conselho fiscal reunirá, pelo menos, anualmente.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2005. — A Colaboradora Autorizada, Maria
Salomé Lopes. 3000184231

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA RIBEIRA DE FREIXO

Certifico que por escritura de 4 de Outubro de 2005, lavrada de fl. 33
a fl.  34 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 7, do Cartório
Notarial de Portalegre, a cargo da notária licenciada Maria Fernanda
Salema Ferreira Nunes, se encontra exarada uma escritura de constitui-
ção de associação que adoptou a denominação de Associação de Caça-
dores da Ribeira de Freixo, com sede no Monte de Rodas, freguesia de
Vaiamonte, concelho de Monforte; tem por objecto a promoção do
associativismo cinegético, tendo em vista a racionalização dos recursos
cinegéticos; são órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal, constituindo receitas da mesma as quotas periódicas
dos associados, cujos montantes serão fixados em reunião da assem-
bleia geral, as receitas provenientes das explorações de recursos cinegé-
ticos e quaisquer subsídios ou donativos que lhe sejam atribuídos.

4 de Outubro de 2005. — A Notária, Maria Fernanda Salema
Ferreira Nunes. 3000184239

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESERTUNA — TUNA
ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Certifico narrativamente que, por escritura de hoje, exarada a fl. 33
e seguintes do livro de notas n.º 15-P, do Cartório Notarial de Covilhã,
a cargo do notário licenciado Joaquim Mendes Sequeira, foi lavrada uma
escritura de constituição da associação sem fins lucrativos, sob a deno-
minação Associação Cultural Desertuna — Tuna Académica da Univer-
sidade da Beira Interior, com sede nas instalações da Universidade da
Beira Interior, nomeadamente na Rua do Marquês d’Ávila e Bolama,
freguesia de São Martinho, concelho da Covilhã, sem fins lucrativos e
com duração por tempo indeterminado e tem por objecto:

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

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

c) Editar revistas, jornais ou outros documentos de interesse rele-
vante;

d) Organizar encontros, festivais, colóquios, conferências e semi-
nários;

e) Promover a formação de jovens, tendo em vista a sua integra-
ção social;

f) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-
nismos nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos,
onde poderão ingressar como sócios os jovens dos dezoito aos trinta
anos de idade que comungam dos objectivos dos referidos estatutos e
poderão ser sócios pagantes e não pagantes. O processo de admissão
dos sócios será fixado pela Direcção. São direitos dos sócios eleger e
ser eleitos para os corpos gerentes, participar nas actividades da asso-
ciação e solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da
mesma. São deveres dos sócios. Cumprir as disposições estuárias da
associação, bem como respeitar as deliberações dos seus órgãos, de-
sempenhar os cargos para que forem eleitos e zelar pelo património
da Associação, bem como pelo seu bom nome e engrandecimento. A
associação compõe-se pelos seguintes órgãos:

Assembleia geral, que é composta por três sócios, eleita em lista
maioritária;

Direcção, composta por cinco sócios eleitos em lista maioritária.
Conselho fiscal, que é constituído por três sócios eleitos pelo mé-

todo de Hondt e os seus membros não podem exercer funções em
qualquer outro órgão, excepto na assembleia geral.

A duração dos mandato dos órgãos da Associação é de um ano.
Constituem receitas da instituição: subsídios de entidades públicas

ou privadas, o produto de venda de publicações próprias, quotização
dos sócios a fixar em assembleia geral, quaisquer e outras receitas que
sejam atribuídas.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — O Notário, Joaquim Mendes Sequeira.
3000184573
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CRACKS CLUBE DE LAMEGO

Extracto

Certifico que por escritura lavrada hoje, exarada de fl. 117 a fl. 118,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 9-E, do Cartório Nota-
rial de Lamego, foram alterados os estatutos da associação com a
denominação Cracks Clube de Lamego, com sede na Avenida de 5 de
Outubro, freguesia de Almacave, concelho de Lamego, número de
identificação de pessoa colectiva 501779167, quanto aos seus artigos
6.º e 23.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Podem ser associados todas as pessoas singulares ou colectivas que
se insiram no espírito da associação, designadamente apostadas em
atingir o seu objectivo fundamental.

ARTIGO 23.º

1 — Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as matérias
não compreendidas nas atribuições legais ou estatutárias dos outros
órgãos e, em especial:

a) Definir as linhas fundamentais de actuação da associação;
b) Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da respec-

tiva mesa, da direcção e do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar, anualmente, o orçamento e o plano de activi-

dades para o exercício seguinte, bem como o relatório e contas de
gerência;

d) Deliberar sobre a aquisição onerosa e a alienação, a qualquer título,
de bens imóveis e de outros bens patrimoniais de rendimento ou de
valor histórico ou artístico;

e) Deliberar sobre a alteração dos estatutos e a extinção, cisão ou
fusão da associação;

f) Autorizar a Associação a demandar os membros dos corpos ge-
rentes por factos praticados no exercício das suas funções;

g) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confederações;
h) Deliberar sobre a demissão de associados e sobre a concessão da

qualidade de sócio honorário e efectivo;
i) Fixar os montantes da quota mínima e sua periodicidade.
2 — As deliberações da assembleia geral relativas à alteração dos

estatutos e à dissolução da associação serão tomadas de harmonia com
o disposto no artigo 175.º, n.os 3 e 4, do Código Civil.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — Pelo Notário, (Assinatura ilegível.)
3000184681

CCDQ — CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO
DE QUEIJAS

Certifico narrativamente que, por escritura de 6 de Outubro de
2005, lavrada a fls. 58 e seguintes do livro de notas n.º 12-A do Cartó-
rio Notarial de Cristina Castro Fragoso, sito na Quinta do Patrimó-
nio, lote 30, loja 2, Sacavém, a cargo da licenciada Maria Cristina
Castro de Vilhena Fragoso, foi constituída a associação CCDQ — Cen-
tro Cultural e Desportivo de Queijas, sem fins lucrativos, com sede
na Rua de Augusto Machado, 11, freguesia de Queijas, concelho de
Oeiras, com duração por tempo indeterminado.

A associação tem por objecto promover a prática regular e siste-
mática da actividade física junto da população da freguesia de Queijas;
Proporcionar a prática competitiva das mais variadas modalidades
desportivas junto das camadas jovens da freguesia de Queijas e, pro-
mover eventos de índole cultural destes munícipes.

Podem ser associados trabalhadores e moradores da freguesia de
Queijas, todos os que contribuam voluntariamente com uma quota para
o Centro, ou aqueles que por mérito ou serviços prestados ao Centro
Cultural e Desportivo de Queijas o justifiquem.

Perdem a qualidade de associado todos aqueles que o solicitem por
escrito, que não possuam os requisitos para a sua admissão, que pra-
tiquem actos contrários aos fins do Centro ou susceptíveis de preju-
dicar o seu prestigio, e que não paguem as quotas por um período
igual ou superior a dois anos.

Está conforme.

11 de Outubro de 2005. — O Adjunto, (Assinatura ilegível.)
3000185076

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS CAVALOS
DO BARROCAL ALGARVIO

Certifico narrativamente que por escritura de 14 de Outubro do
corrente ano, lavrada a fls. 138 e seguintes do livro de notas para
escrituras diversas n.º 11-A, do Cartório Notarial de Albufeira, a car-
go da notária Eliane Sousa Vieira, foi constituída a associação, por
tempo indeterminado, com a denominação Associação dos Amigos
dos Cavalos do Barrocal Algarvio, com sede em Lagoas, Caixa Postal
477-Z, freguesia de Ferreiras, concelho de Albufeira.

Mais certifico que a Associação tem como objecto a promoção
cultural, desportiva e recreativa dos seus associados e de toda a popu-
lação em geral;

São órgãos sociais da Associação:
1) Mesa da assembleia geral, constituída por um presidente e dois

secretários;
2) Direcção, composta por um presidente, um secretário, um te-

soureiro e quatro vice-presidentes;
3) Conselho fiscal, constituído por um presidente e dois vogais;
4) Uma comissão executiva, composta por sete elementos, para

substituição da direcção, em caso de demissão de todos os elementos
da mesma.

Os titulares dos órgãos da associação exercerão os seus cargos pelo
prazo de dois anos.

Vai conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Notária, Eliane Sousa Viera.
3000185153

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA E. B. 1.º CICLO/J. I.

DE MONTEMOR

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

Os presentes estatutos regulam a Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação da Escola E. B. 1.º Ciclo /J. I. de Montemor, que é
uma associação voluntária e sem fins lucrativos.

ARTIGO 2.º

1 — A Associação durará por tempo indeterminado e tem a sua
sede na Escola Primária e Jardim de Infância de Montemor, concelho
de Loures.

2 — A mudança do local da sede deverá ser deliberada pela assem-
bleia geral, podendo no entanto e em caso de força maior ser delibe-
rada pela direcção, que obrigatoriamente a submeterá a ratificação na
primeira assembleia geral que se realize.

ARTIGO 3.º

A associação tem por finalidade coadjuvar os pais e encarregados de
educação na sua missão de educadores, apoiar a criação ou melhoramen-
tos de infra-estruturas necessárias ao bom funcionamento da escola, co-
laborar com o corpo docente, pessoal administrativo e de apoio da esco-
la por forma a proporcionar aos alunos um melhor desenvolvimento da
sua personalidade e bem assim exercer as competências que por lei lhe
sejam atribuídas.

ARTIGO 4.º

A Associação exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou doutrina religiosa, procurando assegurar que a
educação dos filhos ou educandos dos associados se processe de acordo
com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Declaração
dos Direitos da Criança.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

1 — Podem ser associados o pai e ou mãe, ou o encarregado de
educação dos alunos da Escola Primária e Jardim de Infância de Mon-
temor.
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2 — Podem associar-se outros indivíduos, colectividades e entida-
des que se inscrevam e aceitem os estatutos. Estes associados serão
designados como honorários.

3 — Os associados podem exonerar-se a qualquer momento, desde
que liquidem as suas dívidas para com a associação até à data da exo-
neração, e só podem ser excluídos por falta grave, apreciada pela
direcção, e após ratificação pela primeira reunião da assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 6.º

1 — São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 — Os órgãos sociais são eleitos em assembleia geral convocada

para o efeito.
3 — O exercício dos cargos nos órgãos sociais não será remunera-

do.
ARTIGO 7.º

Da assembleia geral

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

2 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
dois secretários.

3 — A assembleia geral compete apreciar e deliberar sobre:
Alteração dos estatutos;
Plano anual de actividades;
Relatório de contas;
Valor da quotização dos associados;
Eleger e destituir a mesa da assembleia geral, a direcção e o conse-

lho fiscal;
Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas pela lei e

pelos estatutos e as que não sejam da competência de outros órgãos
sociais.

4 — À assembleia geral compete eleger os membros dos órgãos
sociais anualmente.

a) A assembleia funcionará com a presença de mais de 50 % dos
seus associados.

b) Na ausência do quórum definido, os trabalhos terão início meia
hora depois da hora marcada, com qualquer número de presenças.

c) Sempre que o presidente da mesa da assembleia considere os as-
suntos suficientemente debatidos, submetê-los-á a votação.

5 — A assembleia geral poderá ser convocada extraordinariamente
pelo presidente da mesa da assembleia, a pedido da direcção ou por
proposta de pelo menos 5 % dos seus associados no gozo dos seus
direitos.

6 — A assembleia geral será convocada através dos educandos, com
pelo menos 5 dias de antecedência indicando o dia, hora e lugar da
reunião e os assuntos a tratar e por aviso postal no caso do n.º 2 do
artigo 5.º

ARTIGO 8.º

Mesa da assembleia geral

1 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
dois secretários.

2 — A competência dos membros da mesa da assembleia geral é a
seguinte:

a) Presidente: convocar, presidir e dirigir a assembleia geral; assi-
nar as actas das sessões e rubricar os livros;

b) 1.º Secretário: substituir o presidente nas suas ausências ou im-
pedimentos; coadjuvar o presidente na direcção dos trabalhos; elabo-
rar as actas das sessões e assiná-las com o presidente;

c) 2.º Secretário: substituir o 1.º Secretário nas suas faltas e impe-
dimentos; coadjuvar o 1 .º Secretário nas suas funções.

ARTIGO 9.º

Da direcção

1 — A direcção é constituída por cinco membros;
2 — Os membros da direcção elegerão entre si um presidente, um

secretário, um tesoureiro e dois vogais;
3 — A direcção reunirá pelo menos uma vez por mês, e as suas

deliberações são tomadas por maioria, cabendo ao presidente voto de
qualidade em caso de empate.

4 — As atribuições da direcção são:
a) Cumprir e fazer cumprir as deliberações da assembleia geral;

b) Elaborar o Plano de actividades, e o relatório de contas anual;
c) Deliberar sobre a admissão dos associados referidos no n.º l do

artigo 5.º
d) Elaborar e aprovar o Regulamento Interno;
e) Dar execução a todas as actividades que se enquadrem nas fina-

lidades da Associação, gerir os bens desta, representá-la e defender os
seus direitos e prerrogativas e assumir as obrigações correspondentes.

Compete especialmente ao presidente da Direcção:
a) Coordenar a actividade da Direcção e convocar as respectivas

reuniões;
b) Representar a Associação de acordo com as orientações e deci-

sões da direcção;
c) Resolver assuntos de carácter urgente, que deverão ser presen-

tes, para ratificação, na reunião seguinte da direcção.
Compete especialmente ao secretário da direcção:
a) Coadjuvar e substituir o presidente, nas suas ausências ou im-

pedimentos;
b) Elaborar as actas, que depois de aprovadas, deverão ser assina-

das por todos os membros presentes.
Compete especialmente ao tesoureiro estruturar e manter em bom

funcionamento o sector financeiro, mantendo a respectiva contabili-
dade actualizada de modo a expressar correctamente a situação eco-
nómica ou financeira da Associação.

O presidente, em reunião da direcção pode delegar em um, ou mais
elementos desta direcção parte da competência que lhe é atribuída
exarando acta para o efeito.

ARTIGO 10.º

Do conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vo-
gais;

2 — As atribuições do conselho fiscal são:
a) Dar parecer à assembleia geral e ou à direcção sobre o relatório

e contas anuais, e qualquer outro assunto de carácter financeiro que
por estas lhe seja colocado;

b) Verificar as contas sempre que o entenda necessário;
c) Fiscalizar a escrituração e exigir que esteja sempre em ordem, de

modo a reflectir permanentemente a situação da associação;
d) Verificar a legalidade e conformidade estatutária das despesas

efectuadas.
3 — O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por semes-

tre e extraordinariamente a pedido de qualquer dos seus membros, da
assembleia geral ou da direcção.

4 — Qualquer membro do conselho fiscal poderá participar nas
reuniões da direcção sem direito a voto, para intervir na discussão de
assuntos da área da sua competência.

ARTIGO 11.º

Eleições

1 — Os órgãos sociais da Associação são eleitos para um mandato
de um ano, renovável no máximo por mais um, por escrutínio direc-
to e secreto, em assembleia geral que deve ser realizada até ao final
do mês de Janeiro.

2 — A renovação do mandato terá de ser ratificada em assembleia
geral, até ao final do mês de Janeiro.

3 — As listas candidatas deverão ser apresentadas ao presidente da
Mesa da assembleia geral, com a antecedência mínima de trinta dias
da data da assembleia geral marcada para as eleições, com a indicação
dos nomes dos candidatos, cargos para que se propõem e seus repre-
sentantes.

4 — Quando não ocorrer a apresentação de qualquer lista, esta
poderá ser estabelecida, no início da assembleia geral.

5 — Só podem candidatar-se os associados efectivos que se encon-
trem no pleno exercício dos seus direitos.

6 — Os órgãos sociais cessantes continuarão em funções até à to-
mada de posse dos recém eleitos, que deverá ocorrer no prazo máxi-
mo de 15 dias após a eleição.

CAPÍTULO IV

Dos meios financeiros

ARTIGO 12.º

As receitas da Associação compreendem as quotizações dos associ-
ados e as subvenções, donativos ou doações que eventualmente lhe
sejam concedidos, bem como quaisquer outros rendimentos, benefíci-
os, heranças ou legados que lhe venham a ser atribuídos.
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ARTIGO 13.º

As despesas da Associação serão exclusivamente as que resultarem
da execução dos presentes estatutos ou sejam indispensáveis à reali-
zação de fins sociais.

ARTIGO 14.º

Na movimentação de fundos, a associação obriga-se pelas assinatu-
ras conjuntas do presidente e do tesoureiro, podendo a de qualquer
deles ser substituída pela de um outro membro da direcção.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

A Associação poderá por deliberação da direcção filiar-se em orga-
nismos que agrupem associações congéneres, a nível regional ou na-
cional, desde que a tal filiação não resulte, nem possa vir a resultar,
perda da sua independência de princípios efinalidades.

ARTIGO 17.º

Recursos

Sem prejuízo do estipulado nos presentes estatutos, caberá sempre
recurso para a assembleia geral, das decisões dos outros órgãos soci-
ais, para além das da própria mesa.

ARTIGO 18.º

Dissolução

Para a dissolução da Associação são necessários os votos favorá-
veis de três quartos dos associados efectivos no pleno gozo dos seus
direitos, sendo necessários para alteração de estatutos os votos favo-
ráveis de três quartos dos associados presentes na assembleia.

ARTIGO 19.º

Casos omissos

Aos casos omissos nos presentes estatutos, sem prejuízo de usos,
costumes ou acordos que sejam mais favoráveis, aplicar-se-á o esta-
belecido no regulamento interno e na lei.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. 3000185681

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA

N.º 1 E JARDIM DE INFÂNCIA DAS LOPAS

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, e que faz parte integrante da es-
critura lavrada em 21 de Setembro de 2005, a fl. 21 do livro n.º 10-
-A, do Cartório Notarial de Joaquim Mendes Lopes.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação e sede, natureza, fins e intervenção

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação tem o nome de Associação de Pais e Encarregados
de Educação dos Alunos da Escola Básica n.º 1 e Jardim de Infância
das Lopas, com sede na Escola Básica n.º 1 das Lopas, freguesia de
Agualva, concelho de Sintra, e é constituída pelos pais e encarregados
de educação dos alunos da Escola Básica n.º 1 e Jardim de Infância das
Lopas voluntariamente inscritos, com início a partir de hoje e por
tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Natureza e objectivos

1 — A Associação é uma associação voluntária, sem fins lucrati-
vos e rege-se pelos presentes estatutos e pelos regulamentos internos
que vierem a ser aprovados.

2 — A Associação exercerá a sua actividade independentemente de
qualquer ideologia política e religiosa.

3 — A Associação tem por objectivos:
a) Fomentar uma colaboração permanente entre o corpo docente,

pessoal auxiliar, alunos, pais e encarregados de educação dos alunos,
criando e mantendo condições que assegurem a efectiva participação
destes últimos na tarefa educativa que lhes compete, bem como apoi-
ar e promover actividades escolares, culturais, recreativas e desporti-
vas dos alunos desta escola;

b) Defender a qualidade do ensino dos seus filhos e educandos e
assegurar que a actividade escolar decorra de forma harmoniosa e
acessível a todos.

4 — Na prossecução dos seus objectivos, a Associação pode integrar-
-se em organizações regionais supranacionais, com finalidades conver-
gentes ou complementares.

ARTIGO 3.º

Intervenção

1 — A Associação intervirá e participará em estreita colaboração
com o Ministério da Tutela e demais órgãos locais, autoridades e ins-
tituições, em todas as iniciativas de carácter educacional, pedagógico
ou cultural integradas no sistema educativo nacional do ensino bási-
co, nas matérias em que, por direito, facultativamente ou obrigatori-
amente tenha de ser ouvida.

2 — Para a realização dos seus objectivos, a Associação propõe-se
estabelecer protocolos e acordos com as entidades que julgar conve-
nientes, seja para estabelecer as bases gerais de cooperação no âmbito
do objecto da Associação, seja para a promoção, dinamização e con-
cretização das diversas actividades escolares ou sócio-culturais.

3 — A Associação propõe-se, ainda, criar e manter actividades dos
tempos livres como complemento ao período escolar.

CAPÍTULO II

Associados — Seus direitos e deveres

ARTIGO 4.º

Associação e inscrição

1 — Podem ser associados desta Associação todos os pais e encarre-
gados de educação dos alunos matriculados na Escola Básica n.º 1 e Jardim
de Infância das Lopas, desde que voluntariamente nela se inscrevam.

2 — A inscrição é feita no acto da matrícula do aluno ou educan-
do.

ARTIGO 5.º

Direitos dos associados

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da Associação;
c) Utilizar os serviços da Associação dentro do âmbito das suas

atribuições;
d) Ser mantido ao corrente das actividades da Associação, podendo

solicitar esclarecimentos à direcção sempre que ó deseje e consultar
estudos e documentos que façam parte dos arquivos da Associação,
em termos a regulamentar;

e) Propor à direcção iniciativas que possam vir a melhorar a acção
da Direcção.

ARTIGO 6.º

Deveres dos associados

Constituem deveres dos associados:
a) Cumprir as determinações que lhes sejam impostas por estes

estatutos e pelos regulamentos internos;
b) Acatar as resoluções dos órgãos da Associação, desde que toma-

das em conformidade com a lei, os presentes estatutos e seus regula-
mentos internos e sem prejuízo do direito de recurso;

c) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos
pela assembleia geral;

d) Concorrer por todos os meios ao seu alcance para beneficio da
Associação;

e) Contribuir para a manutenção da Associação mediante o paga-
mento de quotas mensais aprovadas em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Perda da qualidade de Associado

Os associados perdem essa qualidade nas seguintes situações:
a) Quando o seu filho ou educando deixar de frequentar a escola ou

jardim de infância;
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b) A seu pedido, quando feito expressamente e dirigido à assem-
bleia geral;

c) Por deliberação da assembleia geral, mediante proposta da direc-
ção todos os que não cumpram as obrigações de sócios ou que de
qualquer modo lesem os interesses da Associação.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais e seu funcionamento

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 8.º

Órgãos da associação

A Associação realiza os seus fins e atribuições através dos seguin-
tes órgãos:

a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal.

ARTIGO 9.º

Duração do mandato

Todos os órgãos da associação são eleitos em assembleia geral or-
dinária e o seu mandato tem a duração de um ano.

ARTIGO 10.º

Associados elegíveis

1 — Só podem ser eleitos para os órgãos da Associação os associ-
ados que estejam no pleno gozo dos seus direitos.

2 — Não se consideram no gozo dos seus direitos, sendo inelegí-
veis, os associados que no período do último mandato, não tenham
cumprido os deveres a que estão obrigados por estes estatutos.

3 — São inelegíveis para o período imediato os dirigentes da Asso-
ciação a quem tenha sido aplicada qualquer sanção por virtude do ir-
regular exercício do seu cargo.

4 — Nenhum associado poderá ser eleito para mais de um cargo nos
órgãos da Associação.

ARTIGO 11.º

Remuneração dos cargos

1 — O exercício dos cargos nos órgãos da Associação não é remu-
nerado.

2 — Os associados que exerçam cargos nos órgãos da Associação
serão reembolsados das despesas realizadas no exercício dessas fun-
ções, desde que devidamente documentadas.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição

1 — A assembleia geral é o órgão máximo e soberano representa-
tivo da Associação constituído por todos os associados que estejam
no pleno gozo dos seus direitos à data da votação e é dirigida e coor-
denada por uma mesa.

2 — A mesa da assembleia geral é constituída por:
a) Um presidente;
b) 1.º Secretário;
c) 2.º Secretário.

ARTIGO 13.º

Atribuições

As atribuições da assembleia geral são:
a) Eleger os membros dos órgãos de gestão da Associação;
b) Analisar o relatório da direcção e aprovar as contas anuais;
c) Deliberar sobre as actividades da Associação;
d) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
e) Deliberar a dissolução da Associação.

ARTIGO 14.º

Reuniões da assembleia geral

1 — A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano,
até. trinta dias após o início de cada ano lectivo, para dar cumpri-
mento ao disposto nas alíneas a), b) e c) do artigo 13.º

2 — A assembleia geral poderá ainda reunir extraordinariamente
por iniciativa do seu presidente, a pedido da direcção, do conselho
fiscal ou a pedido de pelo menos um terço dos associados.

3 — As reuniões da assembleia geral serão convocadas por circular
afixada e entregue aos alunos, pelo menos com oito dias de antece-
dência.

4 — As reuniões da assembleia geral funcionarão em primeira con-
vocação, com a presença da maioria absoluta dos associados, mas não
a havendo, funcionarão em segunda convocação meia hora depois e
no mesmo local.

5 — As deliberações de assuntos gerais serão tomadas por maioria
de votos dos associados presentes.

6 — As deliberações sobre alterações aos estatutos serão tomadas
por maioria de três quartos dos associados presentes e mediante con-
vocatória expressa para o efeito.

7 — As deliberações sobre a dissolução da Associação serão toma-
das por maioria de três quartos de todos os associados e mediante
convocatória expressa para o efeito.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 15.º

Constituição

1 — A Direcção é constituída por sete elementos:
a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
c) Um tesoureiro;
d) Dois secretários;
e) Dois vogais.
2 — No caso da vacatura do cargo de presidente, será o mesmo

preenchido pelo vice-presidente.

ARTIGO 16.º

Funções do presidente

1 — Ao presidente da direcção compete orientar superiormente os
serviços da Associação, imprimindo-lhe unidade e eficácia.

2 — Convocar as reuniões ordinárias da direcção com periodicida-
de mensal, bem como outras extraordinárias que ache necessárias, e
orientar os respectivos trabalhos.

3 — Na sua ausência será substituído pelo vice presidente.

ARTIGO 17.º

Competência

Compete à direcção administrar a Associação e orientar a sua ac-
tividade, fazendo executar as deliberações da assembleia geral e assu-
mindo as obrigações que nestes estatutos lhes são expressamente co-
metidas, nomeadamente:

a) Gerir os bens da Associação;
b) Submeter à assembleia geral o relatório e as contas anuais;
c) Representar a Associação em juízo e fora dele, sendo necessári-

as para a obrigar, pelo menos duas assinaturas, sendo uma delas obri-
gatoriamente a do presidente ou a do tesoureiro;

d) Admitir, suspender ou demitir os associados da Associação, nos
termos deste estatuto e dos respectivos regulamentos internos;

e) Deliberar sobre a proposta de acções judiciais, confessar, transi-
gir, desistir, alienar ou onerar bens, contrair empréstimos e aceitar
doações e legados;

f) Elaborar, de acordo com as disposições dos presentes estatutos,
os regulamentos internos necessários;

g) Praticar todos os demais actos conducentes à realização dos fins
da Associação e deliberar sobre matérias que não sejam da competên-
cia exclusiva dos outros órgãos.

ARTIGO 18.º

Reuniões

1 — A Direcção reunirá obrigatoriamente uma vez por mês e ex-
traordinariamente sempre que o seu presidente ou quem o substitua, a
maioria dos seus membros, o presidente da assembleia geral ou o pre-
sidente do conselho fiscal o solicitem, exarando, em livro próprio a
respectiva acta.

2 — Na primeira reunião os membros da direcção distribuirão en-
tre si os respectivos cargos.

3 — A direcção deliberará com a presença da maioria absoluta dos
seus membros e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos
presentes, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate.
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4 — Às reuniões da direcção podem assistir quaisquer elementos dos
outros órgãos, mas sem direito a voto.

5 — A direcção pode exigir a presença do presidente da assembleia
geral e do presidente do conselho fiscal às suas reuniões.

ARTIGO 19.º

Responsabilidade

Os membros da direcção respondem pessoal e solidariamente pelas
faltas e irregularidades cometidas no exercício do seu mandato, fican-
do isentos de responsabilidade aqueles que tenham votado contra as
deliberações tomadas ou que, não tendo assistido às respectivas reuni-
ões, contra elas conteste na reunião imediata àquela a que não assis-
tiram.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 20.º

Composição

O conselho fiscal é constituído por três elementos:
a) Um presidente;
b) Dois secretários.

ARTIGO 21.º

Competência

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e as contas anuais;
b) Verificar os balancetes das receitas e despesas, conferir os docu-

mentos de despesa e legalidade dos pagamentos efectuados;
c) Fiscalizar a escrituração e exigir que esteja em ordem;
d) Dar parecer sobre qualquer assunto de interesse para a Associa-

ção quando lhe seja solicitado pela assembleia geral ou pela direcção;
e) Reunir ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinaria-

mente sempre que o seu presidente o solicite.

ARTIGO 22.º

Responsabilidade

1 — Os membros do conselho fiscal são pessoal e solidariamente
responsáveis pelos danos que ocasionarem à Associação por falta de
zelo no desempenho da missão fiscalizadora que lhes incumbe

2 — Cessa essa responsabilidade nas condições referidas na segunda
parte do artigo 19.º

CAPÍTULO IV

Finanças e património

ARTIGO 23.º

Receitas

Constituem receitas da Associação
a) As quotas pagas pelos Associados;
b) As comparticipações mensais feitas pelos sócios que usufruírem

das actividades dos tempos livres, previamente estipuladas pela direc-
ção em regime de proporcionalidade, de acordo com os rendimentos
das famílias;

c) Subvenções ou doações que lhe venham a ser atribuídas;
d) As quotizações dos associados por eles fixadas individual e vo-

luntariamente, de valor nunca inferior ao estabelecido no artigo 6.º,
alínea e).

ARTIGO 24.º

Despesas

1 — São despesas da Associação as que resultarem do cumprimen-
to das disposições destes estatutos e dos seus regulamentos internos e
todas as outras indispensáveis para a completa realização dos seus fins
de acordo com o plano de actividades.

2 — Para obrigar a Associação, designadamente quanto à autoriza-
ção de despesas, são indispensáveis a assinatura do presidente da di-
recção ou de quem o substitua, e a do tesoureiro.

ARTIGO 25.º

Património

1 — Aquisição e alienação de bens de valor superior à receita anual
dependem da autorização da assembleia geral.

2 — Em caso de dissolução da Associação, os bens desta reverte-
rão para a escola, salvo deliberação em contrário pela assembleia geral.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

Registo das reuniões

De tudo o que ocorrer nas reuniões dos órgãos de gestão se lavrará
acta em livro próprio.

ARTIGO 27.º

Ligações com outras organizações nacionais
ou estrangeiras

A Associação poderá estabelecer relações com outras organizações
nacionais ou estrangeiras de âmbito afim, inclusivamente associando-
-se ou federando-se, devendo, no entanto, as decisões que envolvam
actos de associação ou federação ser submetidos à ratificação da as-
sembleia geral.

ARTIGO 28.º

Casos omissos

A resolução dos casos omissos nos presentes estatutos será objecto
de deliberação em assembleia geral, em conformidade com as disposi-
ções da lei geral.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. 3000185682

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA

EB1 SOBREIRO-SENHORA DA HORA

Estatutos

(alteração aos estatutos da Associção de Pais e Encarregados
de Educação da escola n.º 2 do 1.º Ciclo do Ensino Básico da
Senhora da Hora.)

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

Os presentes estatutos regulam a Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação da Escola EB1 Sobreiro-Senhora da Hora que é uma
associação voluntária e sem fins lucrativos.

ARTIGO 2.º

A Associação durará por tempo indeterminado e tem a sua sede na
Escola EB1 Sobreiro-Senhora da Hora, Rua de Fradique Morujão, Se-
nhora da Hora.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por finalidade coadjuvar os pais e encarregados
de educação na sua missão de educadores, apoiar a criação ou melho-
ramentos de infra-estruturas necessárias ao bom funcionamento da
escola, colaborar com o corpo docente, pessoal administrativo e de
apoio da escola por forma a proporcionar aos alunos um melhor
desenvolvimento da sua personalidade e, bem assim, exercer as com-
petências que por lei lhe sejam atribuídas.

ARTIGO 4.º

A Associação exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou doutrina religiosa, procurando assegurar que
a educação dos filhos ou educandos dos associados se processe de acordo
com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Declaração
Universal dos Direitos da Criança.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

1 — Podem ser associados o pai e ou a mãe ou o encarregado de
educação dos alunos da Escola EB1 Sobreiro-Senhora da Hora.
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2 — Poderão manter ainda a qualidade de sócios o pai e ou a mãe
ou o encarregado de educação dos ex-alunos da Escola EB1 Sobreiro-
-Senhora da Hora, desde que a assembleia geral se pronuncie nesse
sentido.

3 — Poderão ainda ser admitidos como associados, desde que a
assembleia geral se pronuncie nesse sentido, amigos e beneméritos da
escola.

4 — A qualidade de associado adquire-se no acto da inscrição.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 6.º

São órgão sociais a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 7.º

Da assembleia geral

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

2 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um secretário e um vogal.

3 — À assembleia geral compete apreciar e deliberar sobre:
Alteração dos estatutos;
Plano geral de actividades;
Relatório de contas;
Valor da quotização dos associados.
4 — A assembleia geral compete eleger os membros dos órgão

sociais no início de cada ano lectivo.
a) A assembleia funcionará com a presença de mais de 50% dos

seus associados.
b) Na ausência do quórum definido, os trabalhos terão início meia

hora depois da hora marcada com qualquer número de presenças.
c) Sempre que o presidente da mesa da assembleia considere os

assuntos suficientemente debatidos, submetê-los-á a votação.
5 — A assembleia geral poderá ser convocada extraordinariamente

pelo presidente da mesa da assembleia geral, a pedido da direcção ou
por proposta de pelo menos 50 % dos seus associados no pleno gozo
dos seus direitos.

ARTIGO 8.º

Da direcção

1 — A direcção é formada por cinco elementos.
2 — Os elementos da direcção elegerão de entre si um presidente,

um secretário, um tesoureiro e dois vogais.
3 — São atribuições da direcção dar cumprimento às deliberações

da assembleia geral, dar execução a todas as actividades que se enqua-
drem nas finalidades da Associação, gerir os bens desta, representá-la
e defender os seus direitos e prerrogativas e assumir as obrigações
correspondentes, bem como apresentar para discussão e votação da
assembleia geral o relatório e contas anuais.

4 — É também atribuição da direcção deliberar sobre a admissão
dos sócios referidos no n.º 1 do artigo 5.º

ARTIGO 9.º

Do conselho fiscal

O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais,
competindo-lhes dar parecer sobre o relatório e contas anual.

ARTIGO 10.º

Condições de elegibilidade para os órgãos sociais

1 — Podem ser eleitos para os vários cargos dos órgãos sociais
todos os associados no pleno gozo dos seus direitos.

2 — Os associados previstos nos n.º 2 e 3 do artigo 5.º não pode-
rão ser eleitos para o cargo de presidente de qualquer dos órgãos so-
ciais.

CAPÍTULO IV

Dos meios financeiros

ARTIGO 11.º

As receitas da Associação compreendem as quotizações dos associ-
ados e as subvenções, donativos ou doações que eventualmente lhe
sejam concedidos, bem como quaisquer outros rendimentos, benefíci-
os, heranças ou legados que lhe venham a ser atribuídos.

ARTIGO 12.º

As despesas da Associação serão exclusivamente as que resultarem
da execução dos presentes estatutos ou sejam indispensáveis à reali-
zação dos fins sociais.

ARTIGO 13.º

Na movimentação de fundos, a Associação obriga-se pelas assina-
turas conjuntas do presidente e de outro elemento da direcção.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 14.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução da Associação será
sempre especialmente convocada para esse efeito e decidirá sobre a
forma e o prazo de liquidação, bem como do destino a dar aos bens
que constituem o seu património.

ARTIGO 15.º

Nos casos omissos nos presentes estatutos, observar-se-á o dispos-
to na lei geral e no regulamento interno, sendo a aprovação deste
último da competência da assembleia geral.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. 3000185683

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO VERTICAL

DAS ESCOLAS DE MOURA

Estatutos

(alteração)

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Denominação, natureza, duração e sede

1 — A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupa-
mento Vertical das Escolas de Moura, adiante designada APEEAVEM,
é uma instituição sem fins lucrativos, com duração ilimitada, consti-
tuída pelos pais/encarregados de educação dos alunos que frequentam
este agrupamento e que dela queiram fazer parte.

2 — A APEEAVEM tem a sede na Avenida do Poeta Joaquim Cos-
ta, freguesia de Santo Agostinho, concelho de Moura.

3 — A APEEAVEM reger-se-á pelos presentes estatutos e, nos
casos omissos, pela Lei das Associações e pela lei geral em vigor.

ARTIGO 2.º

Objecto

A Associação tem como objectivo fazer a inteira ligação família-
-escola e outros parceiros sociais, na mútua missão de educar e promo-
ver a adequada ocupação dos tempos livres.

ARTIGO 3.º

Fins

A Associação exercerá a sua actividade dentro de um espírito de
total independência e não subordinação a quaisquer ideologias políti-
cas ou religiosas, procurando assegurar que a educação dos seus filhos
ou educandos, se processe segundo as normas adequadas ao livre de-
senvolvimento da sua personalidade.

ARTIGO 4.º

Competências ou atribuições

Para realização das suas finalidades, a Associação propõe-se entre
outras, as seguintes atribuições:

1 — Estabelecer o contacto e o diálogo indispensáveis para uma
recíproca compreensão entre os vários parceiros da comunidade educa-
tiva;
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2 — Defender, especialmente perante as escolas, os legítimos in-
teresses dos alunos e dos pais/encarregados de educação e, expressar
as suas necessidades e aspirações em matéria de educação e ensino;

3 — Promover reuniões entre pais/encarregados de educação e entre
estes e os professores, com ou sem participação dos alunos, para dis-
cutir problemas pedagógicos, didácticos ou disciplinares, colaborando
na obtenção de soluções adequadas;

4 — Colaborar com instituições similares instituídas noutros esta-
belecimentos de ensino, podendo ainda, integrar-se em federações de
organismos congéneres, ou representar qualquer deles como delegado
ou correspondente;

5 — Colaborar nas iniciativas das escolas e, bem assim, dar suges-
tões para as mesmas, designadamente em matéria de utilização dos
tempos livres, relativamente a actividades circum-escolares, de ca-
rácter cultural, desportivo e educativo;

6 — Promover palestras, colóquios e exposições, visando o escla-
recimento dos pais/encarregados de educação, sobre problemas de
educação, saúde, orientação profissional, etc.;

7 — Promover, dentro do seu âmbito, actividades culturais ou re-
creativas para os alunos, tanto em período de aulas, fora do horário
lectivo, como em férias;

8 — Publicar e divulgar livros, folhetos ou revistas de interesse para
as suas actividades;

9 — Recorrer a outras actividades individuais ou colectivas, para
suporte e melhoria da sua acção;

10 — Promover a satisfação das necessidades escolares, recorren-
do sempre que necessário, às entidades oficiais ou privadas, para re-
forço da sua acção;

11 — Fazer-se representar nos órgãos da direcção do agrupamen-
to; nomeadamente o conselho pedagógico e assembleia de escola ao
abrigo da legislação actual;

12 — Promover reuniões da Associação com o conselho executi-
vo do agrupamento, sempre que as necessidades e as circunstâncias o
requeiram, sem prejuízo da periodicidade trimestral prevista na lei;

13 — Incentivar e estimular o envolvimento dos pais/encarrega-
dos de educação no processo educativo dos seus educandos.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

Definição

1 — São associados, por direito próprio, os pais/encarregados de
educação dos alunos do agrupamento, devidamente inscritos na Asso-
ciação.

2 — A inscrição na Associação é voluntária, renovável anualmen-
te no acto da matrícula do educando.

3 — Os pais/encarregados de educação que deixarem de ter um fi-
lho ou educando matriculado nas escolas do agrupamento perdem, por
esse facto, a qualidade de associado, excepto no caso previsto no
número seguinte.

4 — O associado que, sendo titular de algum dos órgãos da APEE-
AVEM, se encontre na situação prevista na primeira parte do núme-
ro anterior, pode manter a sua qualidade de associado até à tomada de
posse de novos titulares.

ARTIGO 6.º

Direitos dos associados

1 — São, entre outros, direitos dos associados:
a) Participar e votar nas assembleias gerais. Elegerem e serem eleitos

para os órgãos da Associação;
b) Utilizar os serviços da Associação, para todos os problemas

relativos aos seus filhos ou educandos, no âmbito do artigo 4.º;
c) Propor à direcção iniciativas que entendam contribuir para o

objectivo da Associação e participar em grupos de trabalho, para
actuação em casos específicos;

d) Ser informado das actividades gerais da Associação e participar
nelas nos termos das deliberações que as promovam;

e) Receber as publicações emitidas pela Associação;
f) Requerer, nos termos dos presentes estatutos, reuniões extraor-

dinárias da assembleia geral.
2 — O exercício dos direitos dos associados, depende do pagamen-

to pontual das prestações a que se encontrem obrigados.

ARTIGO 7.º

Deveres dos associados

1 — Comparecer às reuniões para que foram convocados.

2 — Colaborar individual e colectivamente, sempre que possível,
com os corpos sociais da Associação, quando estes o solicitarem.

3 — Participar nas sessões da assembleia geral e aceitar os cargos
ou funções para que forem eleitos, desempenhando-os com todo o
zelo e diligência, salvo motivo de escusa.

4 — Pagar as quotas que forem fixadas pela assembleia geral, no
acto da matrícula de cada ano lectivo, ou até ao final de Setembro,
para as despesas da Associação.

5 — Contribuir para o desenvolvimento da Associação e realiza-
ção dos seus fins.

6 — Aceitar as decisões dos corpos sociais e cumprir os estatutos.

ARTIGO 8.º

Perdem a qualidade de associados:
1) Os que apresentarem à direcção, por escrito, o seu pedido de

demissão;
2) Os que deixarem de pagar as quotas durante um ano;
3) Os que, de modo grave ou ostensivo, faltarem ao cumprimento

dos seus deveres de associado,
4) Os que violem o estipulado nestes estatutos, podendo o associ-

ado recorrer com efeitos suspensivos, para a assembleia geral;
5) Os que deixarem de ter filhos ou educandos no agrupamento,

excepto na situação prevista no n.º 3 do artigo 5.º

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

Disposições gerais

ARTIGO 9.º

São órgãos da APEEAVEM:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
Estes órgãos serão eleitos por meio de lista, para um mandato de

dois anos, em sessão de assembleia geral convocada para o efeito durante
os meses de Setembro e Outubro (início do ano lectivo).

ARTIGO 10.º

1 — As deliberações dos órgãos sociais são tomadas por maioria
dos seus titulares presentes às respectivas sessões ou reuniões, tendo
o presidente de cada órgão ou da mesa da assembleia geral, nas deli-
berações desta, o direito a voto de desempate.

2 — Os órgãos da APEEAVEM só podem funcionar com a pre-
sença da maioria dos respectivos titulares.

3 — Os titulares dos cargos dos órgãos da APEEAVEM e os asso-
ciados na assembleia geral, não poderão votar em assuntos que direc-
tamente lhe digam respeito ou nos quais sejam interessados os res-
pectivos cônjuges, ascendentes, descendentes ou equiparados.

4 — Os associados podem fazer-se representar nas sessões da as-
sembleia geral, mas cada associado só pode representar um outro as-
sociado, não sendo admissível o voto por representação para a elei-
ção dos órgãos sociais.

5 — As sessões ou reuniões dos órgãos sociais são convocadas pelo
respectivo presidente ou por quem o substituir. De cada sessão será
lavrada a respectiva acta.

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Constituição

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

2 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente, um secretário e um suplente.

3 — A forma de funcionamento da mesma, é o prescrito nas dis-
posições legais aplicáveis, nomeadamente nos artigos 170.º a 179.º
do Código Civil.

ARTIGO 12.º

Atribuições da assembleia

1 — Presidir e fiscalizar o processo eleitoral e manter actualizados
os cadernos eleitorais.

2 — Apreciar, discutir e votar os estatutos da Associação e as pro-
postas de alteração dos mesmos.
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3 — Eleger, conferir posse e destituir os membros dos órgãos soci-
ais da Associação.

4 — Discutir e aprovar o relatório de contas anual e o respectivo
parecer do conselho fiscal.

5 — Fixar as quotas a pagar pelos associados em cada ano lectivo.
6 — Discutir e aprovar o plano anual de actividades da Associação

apresentado pela direcção.
7 — Discutir e rectificar quaisquer resoluções que, fora do âmbito

daquele plano, a direcção tenha tomado e seja necessário apreciar.
8 — Designar, de entre os seus membros presentes, os represen-

tantes nos órgãos da direcção do agrupamento.

ARTIGO 13.º

Convocações

1 — Das convocações das assembleias gerais, ordinárias e extraor-
dinárias, será antecipadamente informado o conselho executivo do
agrupamento, em conformidade com a lei.

2 — Ordinariamente, a assembleia geral reunirá 2 vezes por ano:
uma até 31 de Dezembro para aprovação do plano de actividades e
orçamento para o ano seguinte e outra até Março para apreciação e
votação do relatório de contas do exercício do ano anterior.

3 — A assembleia geral reúne ainda, ordinariamente, de dois em
dois anos durante os meses de Setembro e Outubro para eleição dos
corpos sociais.

4 — Extraordinariamente, reúne sempre que seja convocada a re-
querimento do conselho da direcção, do conselho fiscal ou de, pelos
menos, um quinto dos associados no pleno gozo dos seus direitos.

5 — As sessões da assembleia geral serão convocadas com 15 dias
de antecedência, por meio de aviso postal, expedido para cada um
dos associados e através de edital afixado nas diversas escolas do agru-
pamento.

6 — Da convocatória constará obrigatoriamente, indicação do dia,
da hora, local e ordem de trabalhos da sessão.

7 — A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória se
estiver presente mais de metade dos associados no pleno gozo dos
seus direitos ou meia hora mais tarde, com os associados presentes.

8 — A assembleia geral, convocada em sessão extraordinária, só
poderá funcionar se estiverem presentes, pelo menos, três quartos dos
associados que a requereram.

9 — As deliberações sobre alterações de estatutos exigem o voto
favorável de três quartos do número de associados presentes.

10 — As deliberações sobre extinção, fusão, integração ou cisão da
APEEAVEM exigem o voto favorável de três quartos dos associados
presentes.

ARTIGO 14.º

Votação

A assembleia geral poderá optar, por sua decisão, o sistema de
votação para cada caso, sendo, no entanto, obrigatório o voto secre-
to e directo para:

a) Dissolução da Associação;
b) Alteração dos estatutos;
c) Eleição ou destituição dos órgãos sociais ou de qualquer dos seus

membros;
d) Federação com outras organizações congéneres.

Direcção

ARTIGO 15.º

Constituição

1 — A direcção, eleita pela assembleia geral, é composto por sete
associados e compete-lhe a gerência social, administrativa, financeira
e disciplinar.

2 — A direcção é constituída por um presidente, um vice-presi-
dente, um secretário, um tesoureiro, um vogal e dois suplentes.

3 — A direcção reunirá, pelo menos, uma vez por mês e extraor-
dinariamente sempre que o seu presidente ou a maioria dos seus mem-
bros o solicite.

ARTIGO 16.º

Atribuições da direcção

1 — Orientar as actividades da direcção e administrá-las.
2 — Elaborar o plano anual de actividades da Associação e apre-

sentá-lo para aprovação, em assembleia geral.
3 — Preparar o relatório de contas anual a submeter à assembleia

geral.
4 — Facultar ao conselho fiscal, todos os livros e mais documen-

tos, de que este possa necessitar para o desempenho das suas funções,
desde que requeridos e consultados na sede da Associação.

5 — Admitir novos sócios.
6 — Propor à assembleia geral, a exclusão de qualquer associado.
7 — Propor à assembleia geral o quantitativo das quotizações.
8 — Executar e fazer executar as deliberações aprovadas em as-

sembleia geral.
9 — Representar a Associação.

ARTIGO 17.º

A direcção poderá solicitar, quando necessite, a presença nas suas
reuniões do presidente do conselho fiscal.

ARTIGO 18.º

1 — A APEEAVEM obriga-se pela assinatura de dois membros da
direcção, de entre o presidente, o vice-presidente e o tesoureiro.

2 — Para os assuntos de mero expediente basta a assinatura de um
dos membros.

ARTIGO 19.º

1 — A direcção, em conformidade com a lei, procurará promover
reuniões com os pais/encarregados de educação dos alunos do agrupa-
mento, sócios e não sócios da Associação, bem como, com os restan-
tes parceiros da comunidade educativa, no sentido de auscultar e en-
contrar soluções, para todos os problemas que se deparem a nível do
agrupamento.

2 — A direcção poderá promover a constituição de comissões de
apoio, com funções específicas.

Conselho fiscal

ARTIGO 20.º

Constituição

O conselho fiscal, eleito pela assembleia geral, é composto por
quatro associados, sendo um presidente, um secretário, um relator e
um suplente.

ARTIGO 21.º

Atribuições do conselho fiscal

1 — Fiscalizar a escrituração e exigir que as contas estejam sempre
em ordem e de modo a traduzir a situação da Associação.

2 — Verificar a legalidade e conformidade estatutárias das despesas
efectuadas.

3 — Dar parecer sobre o relatório de contas.
4 — Dar parecer sobre qualquer assunto, a pedido da assembleia geral

ou da direcção.
ARTIGO 22.º

Reuniões

As reuniões do conselho fiscal, efectuar-se-ão ordinariamente uma
vez por trimestre e extraordinariamente sempre que os seus membros
o julguem necessário.

CAPÍTULO IV

Regime financeiro

ARTIGO 23.º

São receitas da Associação:
1) As quotizações dos seus associados;
2) Os donativos, subvenções ou doações que eventualmente sejam

atribuídos por entidades oficiais, públicas ou privadas;
3) Outras receitas provenientes de iniciativas que, no âmbito das

suas funções, a Associação possa promover.

CAPÍTULO V

Processo eleitoral

ARTIGO 24.º

1 — O presidente da mesa da assembleia geral, fixa o dia da eleição
e convoca a assembleia geral com a antecedência mínima de 15 dias.

2 — As listas concorrentes aos diversos órgãos sociais deverão ser
entregues nos 10 dias seguidos imediatamente anteriores ao que for
designado para o acto eleitoral.

3 — As listas serão entregues ao presidente da mesa da assembleia
geral, que passará recibo da sua recepção atribuindo-lhe uma letra por
ordem de entrada.
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4 — O presidente da mesa da assembleia geral dará a máxima pu-
blicidade possível às listas concorrentes, incluindo a sua afixação nas
diversas escolas do agrupamento.

5 — Quaisquer reclamações deverão ser apresentadas ao presidente
da mesa da assembleia geral, que, decidirá, sem prejuízo de recurso
para a instância judicial competente.

ARTIGO 25.º

1 — Haverá uma única mesa de voto, presidida pela mesa da as-
sembleia geral.

2 — A votação inicia-se à hora para que estiver convocada a as-
sembleia geral eleitoral e encerra decorridas cinco horas.

3 — Encerrada a votação procede-se ao escrutínio, proclamando-
-se vencedora a lista que obtiver a maioria dos votos expressos.

4 — No caso de empate de listas, será repetida a eleição entre as
listas empatadas, no prazo máximo de dez dias, respeitando-se as dis-
posições estatutárias aplicáveis.

5 — Do acto eleitoral será lavrada uma acta, que será assinada pela
mesa, e se assim o desejarem, pelos representantes das listas.

ARTIGO 26.º

1 — Os órgãos sociais pertencentes à lista eleita serão empossados
pelo presidente da assembleia geral cessante e a posse terá lugar no
prazo máximo de 10 dias seguidos, imediatamente posteriores àquele
em que se completou o processo eleitoral.

2 — Até à posse dos novos eleitos, os órgão sociais cessantes con-
tinuam em funções de gestão corrente.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 27.º

A Associação, por proposta da direcção ou de outro órgão, devida-
mente sancionada em assembleia geral, poderá federar-se com quais-
quer outras associações congéneres, sem perda da sua independência
de princípios e objectivos.

ARTIGO 28.º

1 — A destituição dos corpos gerentes só pode ocorrer em assem-
bleia geral para o efeito convocada e na qual estejam presentes pelo
menos, um quinto dos associados.

2 — Uma vez deliberada a extinção da APEEAVEM, compete à
assembleia geral eleger a comissão liquidatária.

3 — Os poderes da comissão liquidatária ficam limitados à prática
de actos necessários à liquidação.

4 — Os bens remanescentes reverterão para o agrupamento.

Conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000185686

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO

MARIA MÁXIMA VAZ, DE ODIVELAS
(antiga ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS

DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO
BÁSICO N.º 7 DE ODIVELAS)

Alteração do nome e dos estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, fins, duração

ARTIGO 1.º

Denominação

Denomina-se Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola Básica do 1.º Ciclo Maria Máxima Vaz, de Odivelas, a pessoa
jurídica colectiva que se constitui de acordo com o artigo 67.º, alínea c),
da Constituição da República Portuguesa e com o Decreto-Lei n.º 372/
90, de 27 de Novembro, em vigor, e que passa a reger-se pelos pre-
sentes estatutos e respectivos regulamentos.

ARTIGO 2.º

Sede

A sede da Associação é na Escola Básica do 1.º Ciclo Maria Máxi-
ma Vaz, de Odivelas, situada na Rua de Domingos Sequeira, em Odi-
velas.

ARTIGO 3.º

Fins

São fins da Associação:
a) Promover e dinamizar fórmulas concretas de cooperação dos

pais e encarregados de educação dos alunos da Escola Básica do 1.º
Ciclo Maria Máxima Vaz, de Odivelas com as estruturas directivas e
de ensino desta mesma escola, na formação escolar e cívica dos seus
educandos;

b) Participar activamente e no âmbito que lhes é reconhecido pelas
leis em vigor, na definição das linhas gerais da política educativa
aplicada na escola e na gestão concreta deste estabelecimento de
ensino;

c) Representar, através dos seus órgãos legitimamente constituí-
dos, os pais e encarregados de educação dos alunos da Escola Básica
do 1.º Ciclo Maria Máxima Vaz, de Odivelas na prossecução dos in-
teresses comuns da escola e dos pais e encarregados de educação dos
respectivos alunos;

d) Exercer os demais direitos que as leis da República consagrem
ou reconheçam às associações de pais.

ARTIGO 4.º

Duração

A duração da Associação é por tempo indeterminado, contando-se
o seu início a partir de hoje.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

Quem pode ser sócio

Podem ser sócios da Associação todos os pais ou encarregados de
educação dos alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo Maria Máxima Vaz,
de Odivelas que nela se inscrevam e declarem respeitar os presentes
estatutos e regulamentos que vierem a ser aprovados.

ARTIGO 6.º

Direitos dos sócios

São direitos dos sócios:
a) Participar em todos os trabalhos da assembleia geral;
b) Elegerem e serem eleitos para os corpos directivos;
c) Propor aos órgãos eleitos quaisquer providências ou iniciativas

que julguem necessárias ao bom andamento e defesa dos interesses da
Associação;

d) Submeter à apreciação e deliberação dos corpos directivos todos
os assuntos que considerem abrangidos pelos fins prosseguidos dos pela
Associação.

ARTIGO 7.º

Deveres dos sócios

Os sócios têm o dever de:
a) Cumprir e respeitar a letra e o espírito das disposições estatutá-

rias e regulamentos;
b) Concorrer para o prestígio da Associação;
c) Pagar as quotas que vierem a ser fixadas na assembleia geral

ordinária;
d) Desempenhar os cargos para que forem eleitos com dedicação e

zelo.

CAPÍTULO III

Dos corpos directivos

ARTIGO 8.º

Órgãos da Associação

São órgãos essenciais da Associação:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de delegados;
c) A comissão executiva;
d) A comissão fiscal.
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ARTIGO 9.º

Órgãos auxiliares

Os órgãos directivos da Associação previstos no artigo anterior,
podem promover ou beneficiar da constituição espontânea de grupos
auxiliares de trabalho ou comissões de apoio organizadas no seio da
associação, com vista à melhor prossecução dos fins sociais.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

A assembleia geral é o órgão máximo e soberanamente representa-
tivo da Associação, constituída por todos os associados no pleno gozo
dos seus direitos, sob a direcção e coordenação de uma mesa, com-
posta por um presidente, um 1.º secretário e uns 2.os secretários.

§ único. Quando se verifique impedimento ou ausência do presi-
dente, substituto o 1.º secretário e, na ausência deste, o 2.º secretário
sendo os lugares dos substitutos preenchidos «ah hoc» pelos elemen-
tos que mereçam aprovação da assembleia.

ARTIGO 11.º

Reuniões da assembleia geral

A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e extra-
ordinariamente sempre que a sua convocação seja requerida.

§ 1.º A reunião ordinária deverá ter lugar na primeira quinzena
imediatamente a seguir ao início de cada ano lectivo.

§ 2.º A convocatória da assembleia geral será sempre subscrita pelo
presidente da mesa da assembleia geral ou por quem validamente o
substitua, e deverá ser tornada pública, pelos meios usuais, com pelo
menos oito dias de antecedência.

§ 3.º Serão pontos obrigatórios da ordem de trabalhos da assem-
bleia geral ordinária a discussão e aprovação do relatório e contas do
ano anterior e a eleição a que haja lugar para os corpos directivos da
Associação ou dos elementos necessários ao preenchimento das res-
pectivas vagas.

§ 4.º A assembleia extraordinária só poderá ser convocada median-
te requerimento prévio de qualquer corpo directivo ou de pelo menos
30 % ou 10 % dos associados. Neste caso, porém, só funcionará se
encontrarem presentes pelo menos quatro quintos dos requerentes.

ARTIGO 12.º

Competência da assembleia geral

Compete à assembleia geral:
a) Discutir e votar o relatório e contas da gestão anual da Asso-

ciação;
b) Eleger bienalmente, por escrutínio secreto a mesa da assembleia

geral, a comissão executiva e a comissão fiscal e, anualmente, o con-
selho de delegados, assim como os elementos necessários para preen-
cher as vagas que, entretanto, tenham ocorrido nos corpos directivos
que ainda não tenham completado o seu mandato;

c) Deliberar sobre todos os assuntos que lhes sejam submetidos pelos
corpos directivos ou pelos sócios.

ARTIGO 13.º

Conselho de delegados

O conselho de delegados é constituído por representantes dos
pais e encarregados de educação dos alunos de todas as turmas,
efeitos de entre os delegados que, em reunião restrita, turma a turma
ou por grupo de turmas, os pais e encarregados de educação previ-
amente tenham designado entre si.

ARTIGO 14.º

Atribuições específicas do conselho de delegados

Ao conselho de delegados compete:
a) Submeter à apreciação da comissão executiva todos os proble-

mas detectados junto das turmas que representam, e apresentar suges-
tões ou propostas para a sua resolução;

b) Aplicar, na medida das suas possibilidades, as deliberações e re-
comendações da comissão executiva.

ARTIGO 15.º

Reuniões

O conselho de delegados reunirá sob a presidência do coordenador
da comissão executiva, pelo menos uma vez por trimestre e ainda
todas as vezes que for convocado pela comissão executiva, por inici-

ativa própria ou por requerimento de um mínimo de dez membros do
próprio conselho de delegados.

ARTIGO 16.º

Comissão executiva

A comissão executiva é o órgão executivo da Associação e será
composta por cinco membros eleitos pela assembleia geral ordinária.

ARTIGO 17.º

Atribuições

Como órgão executivo da Associação compete à comissão execu-
tiva a direcção e coordenação de toda a actividade da Associação de
acordo com os estatutos, a lei e as deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Reuniões da comissão executiva

A comissão executiva reúne mensalmente e as suas deliberações
serão tomadas par simples maioria dos votos dos membros presentes.

§ 1.º As reuniões da comissão executiva só poderão funcionar va-
lidamente desde que se encontrem presentes a totalidade dos seus
membros.

§ 2.º Das reuniões serão lavradas actas e enviadas cópias mensal-
mente a todos os membros do conselho de delegados.

ARTIGO 19.º

Definição interna de funções

A comissão executiva deverá definir as funções de cada um dos
seus membros e eleger de si um coordenador que representará juridi-
camente a Associação.

ARTIGO 20.º

Comissão fiscal, composição

A comissão fiscal será constituída por um presidente, um secretá-
rio e dois vogais, sendo um deles suplente.

ARTIGO 21.º

Competência

Compete à comissão fiscal:
a) Examinar a escrita sempre que o julgue necessário e aprovar as

contas da Associação;
b) Apor o seu visto de conformidade em todas as operações que

envolvam despesas;
c) Fiscalizar a actividade dos restantes corpos directivos em cujas

reuniões poderá fazer-se representar por um dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Património

ARTIGO 22.º

Receitas

As receitas da Associação serão constituídas:
a) Pelas quotizações pagas petos associados;
b) Por subsídios, financiamentos, donativos oficiais ou particulares

e quaisquer proventos de actividades ou iniciativas suas.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 23.º

Direito subsidiário

Em tudo o omisso valem as disposições do direito geral aplicável,
designadamente as constantes dos artigos 170.º e 184.º do Código Civil.

ARTIGO 24.º

Modo de a Associação se obrigar

A Associação obriga-se perante terceiros mediante a assinatura de
dois membros da comissão executiva, um dos quais será obrigatoria-
mente o seu coordenador ou quem o substitua.
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS  DA ESCOLA BÁSICA 1 E JARDIM
DE INFÂNCIA  MARIA DE LURDES SAMPAIO E MELO,
VIZELA (SANTO ADRIÃO).

Alteração aos estatutos

O artigo 1.º dos Estatutos da Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos da Escola Básica 1 e Jardim de Infância Maria
de Lurdes Sampaio de Melo, Vizela (Santo Adrião), publicado no Diá-

rio da República, 3.ª série, n.º 165, de 29 de Agosto de 2005, passa
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação

Os presentes estatutos regulam a Associação de Pais e Encarregados
de Educação dos Alunos da Escola Básica 1 e Jardim de Infância Maria
de Lurdes Sampaio de Melo, Vizela (Santo Adrião), anteriormente de-
nominada Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do
1.º Ciclo Maria de Lurdes Sampaio de Melo (Santo Adrião de Vizela).

Conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000185688
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4. Empresas — Registo comercial

AVEIRO

ANADIA

GLOBAL-TRAINING — CONSULTORIA
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 2001/
020605; identificação de pessoa colectiva n.º 505714973; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/20050726.

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

Alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 3.º e quanto ao
artigo 4.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

2 — Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 100 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeados gerentes os
sócios João Filipe Jorge Alegre Correia e Maria da Conceição Almei-
da Nunes.

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

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

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

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010899547

CAVES SÃO JOÃO — SOCIEDADE DOS VINHOS
IRMÃOS UNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 00002/
310408; identificação de pessoa colectiva n.º 500269424;
averbamento n.º 6 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 15 e inscrição n.º 18, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e
inscrição n.º 19; números e data das apresentações: 01, 02, 03, 04
e 05/20050728.

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

Cessação de funções da gerente Maria Ferreira Lincho, por desti-
tuição.

Data da deliberação: 25 de Setembro de 2004.
Cessação de funções dos gerentes Maria de Fátima Gomes Martins

da Costa Henriques Flores; Maria José Rodrigues da Costa Abrantes
Palma; e Manuel José Rodrigues da Costa, por destituição.

Data da deliberação: 25 de Setembro de 2004.
Designação de gerentes.
Designadas: Maria de Fátima Gomes Martins da Costa Henriques

Flores, e Maria José Rodrigues da Costa Abrantes Palma.
Data da deliberação: 25 de Setembro de 2004.
Cessação de funções da gerente Maria de Fatima Gomes Martins da

Costa Henriques Flores, por renúncia, com efeitos a partir de 9 de
Julho de 2005.

Designação de gerentes.
Designados: Maria Gabriel Rodrigues da Costa Abrantes, e Manuel

José Rodrigues da Costa.
Data da deliberação: 9 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2010898168

AROUCA

AROUCARNES COMÉRCIO DE CARNES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 661/
010323; identificação de pessoa colectiva n.º 505383322.

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

11 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 2008555704

JOSÉ LUÍS DOS SANTOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00767/
020109; identificação de pessoa colectiva n.º 505869292.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Inscrição n.º 02, apresentação n.º 01/050728.
Dissolução de sociedade.
Causa: deliberação dos sócios.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005, nada haven-

do a partilhar.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000290104

IRMÃOS PINHO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00608/
000105; identificação de pessoa colectiva n.º 502707984.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Inscrição n.º 05, apresentação n.º 02/050726.
Cessação de funções de gerente Maria de Lurdes Correia Formigal

Almeida, em 23 de Julho de 2005, por renúncia.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000290105

A PONTE — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00522/
980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504235427.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Inscrição n.º 04, apresentação n.º 01/050725.
Dissolução de sociedade.
Causa: deliberação da assembleia geral.
Data da aprovação das contas: 12 de Julho de 2005, nada havendo

a partilhar.

Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000290106

ABÍLIO OLIVEIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 315/
170392; identificação de pessoa colectiva n.º 502739266.
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Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2004.

7 de Junho de 2005. — O Ajudante, António Manuel Ferreira
Gomes. 1000290112

INOXAROUCA — INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00358/
061093; identificação de pessoa colectiva n.º 503089230.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Inscrição n.º 01, averbamento n.º 03, apresentação n.º 01/050701.
Cessação de funções de gerente Arlindo de Almeida Santos, em 14

de Outubro de 1999, por renúncia.

Está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000290111

INDÚSTRIAS DE MADEIRAS PERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 61/
080261; identificação de pessoa colectiva n.º 500313059.

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

7 de Junho de 2005. — O Ajudante, António Manuel Ferreira
Gomes. 1000290110

TEIXEIRA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 72/
650329; identificação de pessoa colectiva n.º 500554102.

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

7 de Junho de 2005. — O Ajudante, António Manuel Ferreira
Gomes. 1000290108

J. A. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00598/
991102; identificação de pessoa colectiva n.º 504587668;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Apresentação of. n.º 01/050620, averbamento n.º 01.
Cessação de funções de gerente da ex-sócia Maria Filomena Soares

de Azevedo Gomes, em 12 de Maio de 2005, por renúncia.
Apresentação n.º 03/050620.
Aumento de capital.
Natureza da subscrição: € 25 180, em numerário.
Forma da subscrição: pelos sócios na proporção das respectivas

quotas e para aumento do valor nominal das mesmas.
Artigo alterado; n.º 1 do artigo 3.º
Capital social: € 100 000.
Sócios e quotas:
a) José Luis de Almeida Gomes — € 50 000.
b) Ana Cristina de Azevedo Gomes — € 50 000.
Apresentação n.º 04/050620.
Designação de gerente.
Gerente designado: Ana Cristina de Azevedo Gomes.
Data: 4 de Maio de 2005.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

20 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2010987802

TALHOS ANTÓNIO SOARES OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 939;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050524.

Certifico ter sido constituida entre António Soares de Oliveira, ca-
sado com Maria Assunção Jesus de Bastos Oliveira, em comunhão de
adquiridos e Maria Assunção Jesus de Bastos Oliveira, uma sociedade
comercial por quotas com a denominação em epígrafe, a qual se irá
regar pelo pacto social seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Talhos António Soares
Oliveira, L.da, e tem a sua sede no lugar de Cabeçais, freguesia de
Fermedo, concelho de Arouca.

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

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto: comércio por grosso e a retalho de
carnes verdes, congelados, charcutaria, produtos alimentares e bebidas.

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 subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada uma, pertencendo
cada uma delas a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes ambos os sócios.

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

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Manuel
Ferreira Gomes. 2008791963

NATURVEREDAS — RECUPERAÇÃO DE CAMINHOS
TRADICIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 00938/
050520; identificação de pessoa colectiva n.º 506464512; inscri-
ção n.º 3.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 01/050520.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: n.º 2 do 1.º e 2.º
Sede: Adros, Santa Eulália, Arouca.
Objecto: recuperação de caminhos antigos e tradicionais, seu equi-

pamento, promoção e divulgação: pedestrianismo e precursos pedes-
tres, formação nas áreas de pedestrianismo, qualidade, ambiente e
segurança no trabalho.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

30 de Maio de 2005. — A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 2008791947

AVEIRO

SINEPOWER — SOCIEDADE DE CONSULTORIA
E PROJECTOS DE ENGENHARIA ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5777;
identificação de pessoa colectiva n.º 506652947; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/050706.
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Certifico que foi registada a deslocação da sede para a Rua do Gra-
vito, 49, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria de
Fátima Pestana Ribeiro Carvalho Ferreira. 2010370694

MULTIEL — COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 507366220; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 01/050708.

Certifico que foi constituída por António Marques da Costa Dias e
mulher Maria Helena da Silva Oliveira Costa Dias, residentes na Rua
da Cruz, 191, Sarrazola, freguesia de Cacia, Aveiro, a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MULTIEL — Comércio e Insta-
lação de Material Eléctrico, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ango-
la, 42, loja A, Forca, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

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 o comércio por grosso e a reta-
lho, instalação, manutenção e reparação de material eléctrico, elec-
trónico e sistemas de segurança.

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 quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio An-
tónio Marques da Costa Dias e outra no valor nominal de quinhentos
euros, pertencente à sócia Maria Helena da Silva Oliveira Costa Dias.

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 nomeados gerentes os sócios.

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.

14 de Julho de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria de
Fátima Pestana Ribeiro Carvalho Ferreira. 2010398084

PEQUENAS ARTES — DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO
E DE FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5769;
identificação de pessoa colectiva n.º 506609154; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 03/050706.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade.

A Adjunta do Conservador, Maria de Fátima Pestana Ribeiro
Carvalho Ferreira. 2010398360

GONÇALVES DUARTE & SANTOS , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Data da matrícula
20050701; identificação de pessoa colectiva n.º P 507407890;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050701.

Certifico que por escritura de 1 de Julho de 2005, de fl. 109 a
fl. 110 v.º do livro n.º 21-A, do 1.º Cartório Notarial de Competên-
cia Especializada de Aveiro, foi constituída, por Maria Alcina Gon-
çalves Duarte casada com Joaquim Saraiva, e Maria Fernanda Mar-
ques dos Santos, divorciada, uma sociedade comercial por quotas com
a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto constante:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Gonçalves Duarte & Santos, L.da,
e tem a sua sede na Rua de S. Brás, 130, lugar de Quinta do Gato,
freguesia de Santa Joana, concelho de Aveiro.

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 exploração de café, snack-bar
e restaurante.

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

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada uma das
sócias Maria Alcina Gonçalves Duarte e Maria Fernanda Marques dos
Santos.

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 nomeadas gerentes as sócias.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

As sócias 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.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2010398319

BOBOGI — ESPAÇO DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 6127/
041230; identificação de pessoa colectiva n.º 507196198;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 11 e 12/050701.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções da gerente Tânia de Melo Estima Xavier Mo-
reira, por renúncia desde 1 de Julho de 2005.

Mais certifico que foi registada a designação da gerente Marta Maria
Justino Matias de Magalhães Moreira Coelho, casada, Avenida da Força
Aérea, 65, P, Vera Cruz, Aveiro, por deliberação de 22 de Junho de 2005.
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Certifico ainda que foi alterado o, pacto social quanto aos arti-
gos 3.º e 4.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia Marta Maria Justino Matias de Magalhães Moreira
Coelho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, sendo já gerente a sócia Marta Maria Justino
Matias de Magalhães Moreira Coelho.

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

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano Ferreira.
2010398343

SONS E PETISCOS — SOCIEDADE DE HOTELARIA
E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 507375530; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 03/050705.

Certifico que foi constituída por Maria do Rosário Soares Miranda,
solteira, maior e por Rui Jorge Guiomar Costa, divorciado, ambos resi-
dentes na Rua da Ribeira da Póvoa, 5, lugar de Póvoa do Paço, fregue-
sia de Cacia, concelho de Aveiro, a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação Sons e Petiscos — Sociedade
de Hotelaria e Restauração, L.da

2.º

Sede

1 — A sede da sociedade fica instalada na Quinta da Clementina, 19,
Monte do Paço, freguesia de Esgueira do concelho de Aveiro.

2 — Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro local
do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
quaisquer formas locais de representação onde e quando o entender
conveniente.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio de café e restaurante.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, correspondente à soma de duas quotas, sendo uma quota do
valor nominal de duzentos e cinquenta euros da sócia Maria do Rosá-
rio Soares Miranda e outra quota do valor nominal de quatro mil se-
tecentos e cinquenta euros do sócio Rui Jorge Guiomar Costa.

5.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade dispensada de caução e com ou sem
remuneração conforme a assembleia geral vier a deliberar, fica a car-
go de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

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

6.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios, prestações suplementares até ao décu-
plo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria de
Fátima Pestana Ribeiro Carvalho Ferreira. 2010370651

DEBRITO PORTUGAL — COMÉRCIO AUTOMÓVEL
E DE ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3254;
identificação de pessoa colectiva n.º 503126217; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/050705.

Certifico que foi registada a deslocação da sede para a Avenida do
Dr. Lourenço Peixinho, 288, 1.º, esquerdo, freguesia de Vera Cruz,
concelho de Aveiro.

Está conforme.

11 de Julho de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria de
Fátima Pestana Ribeiro Carvalho Ferreira. 2010370643

SAPATARIA ANSIÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4970;
identificação de pessoa colectiva n.º 505178699; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 05/050704.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade.

A Adjunta do Conservador, Maria de Fátima Pestana Ribeiro
Carvalho Ferreira. 2010370635

SARFERCAR — CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5485;
identificação de pessoa colectiva n.º 505924463; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 01/20050704.

Certifico que foi registado a cessação de funções do administrador
José Manuel Rei Menino, por renúncia de 3 de Julho de 2005.

Está conforme.

11 de Julho de 2005. — A Adjunta do Conservador, Maria de
Fátima Pestana Ribeiro Carvalho Ferreira. 2010370627

NOVAGRÉS — INDÚSTRIA DE CERÂMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 02156/
19880729; identificação de pessoa colectiva n.º 502015314; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 01/20050418.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação dos membros dos órgãos sociais, para o quadriénio de
2004-2007, por deliberação de 31 de Março de 2004, com a seguinte
composição:

Conselho de administração: presidente — Celso Bernardo de Albu-
querque; Isabel Maria Cardoso de Albuquerque Dunões e Maria Manu-
el Cardoso de Albuquerque Gouveia.

Fiscal único: efectivo — Abílio Azevedo, António Baptista, Elisí-
sio Quintas e Lino Vieira, SROC n.º 50, com sede na Rua de S. João
de Brito, 610, 1.º, sala 1, Porto; suplente — José Elísio Lopes da Sil-
va Quinas, casado, ROC n.º 643.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2008650081

ÍLHAVO

VARICLASSE — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1741/
20050719; identificação de pessoa colectiva n.º P 507412087;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/19072005.

Certifico que entre Armando Marques Ribau e Vanessa Marques
Ribau, ambos solteiros, menores, residentes no lugar de Pontão, Fon-
tinha, freguesia de Febres, concelho de Cantanhede, constituíram por
escritura outorgada em 7 de Julho de 2005, a fl. 135 do livro n.º 21-
-A, do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Avei-



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 221 — 17 de Novembro de 2005 24 818-(23)

ro, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 7 de Julho de 2005, no 1.º Cartório Notarial de Competên-
cia Especializada de Aveiro, com as competências atribuídas pelo
Despacho Conjunto n.º 61/2003, publicado no Diário da República, 2.ª
Série, de 27 de Janeiro de 2003, perante mim, Domingos António de
Sousa Ferreira, notário destacado, compareceram como outorgantes:

Armando Ribau Fernandes e mulher, Maria Odete Fernandes Marques
Ribau, casados sob o regime da separação de bens, naturais, ele da fregue-
sia da Gafanha da Nazaré, concelho de ílhavo e ela de Angola, residentes
respectivamente no lugar de Pontão, Fontinha, freguesia de Febres, con-
celho de Cantanhede e na Rua de Padre Resende, 49, freguesia da Gafa-
nha da Encarnação, concelho de Ílhavo, que intervêm como:

Representantes legais de seus filhos menores, Armando Marques
Ribau e Vanessa Marques Ribau, solteiros, ambos naturais da dita fre-
guesia da Gafanha da Encarnação e com a mãe residentes, contribuin-
tes n.os 240495900 e 243929161.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos Bilhetes de Identida-
de, respectivamente, n.os 6270920 de 13 de Outubro de 2003, de
Coimbra e 9378665, de 9 de Junho de 2003, de Aveiro.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, os seus representados constituem entre si

uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VARICLASSE — Comércio de
Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Manuel Bernar-
des, freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

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 o comércio de veículos automó-
veis; prestação de serviços de reparação e manutenção de veículos
automóveis; comércio de peças e acessórios auto.

2 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade limitada em sociedades com o objecto dife-
rente do acima referido.

ARTIGO 3.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 mil euros, pertencente ao sócio Armando Marques Ribau e outra
no valor nominal de quatro mil euros, pertencente à sócia Vanessa
Marques Ribau.

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.

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, tendo direito de preferência
em primeiro lugar os gerente e em segundo lugar a própria sociedade.

ARTIGO 6.º

Os sócios são livres de fazer suprimentos à sociedade, conforme
deliberado em assembleia geral.

Mais declararam os outorgantes:
Que o capital social foi depositado hoje, no balcão na Gafanha da

Nazaré do Banco BPI, S. A., numa conta aberta em nome da socie-
dade, o que declaram sob sua responsabilidade.

Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-
to do capital depositado para fazer face às despesas de constituição,
registo e instalação da sociedade, bem como às despesas de aquisição
de equipamento necessário à prossecução do objecto social e a cele-
brar em nome da sociedade contratos de compra e venda de bens
móveis e imóveis, arrendamento e leasing, assumindo a sociedade todos
os direitos e obrigações decorrentes desses negócios jurídicos, com o
registo definitivo do contrato de sociedade.

19 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 2008668150

XAVISUB — MERGULHADORES PROFISSIONAIS, L.DA

Sede: Rua de José da Silva Mariano,
101, Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 856/
951204; identificação de pessoa colectiva n.º 503534790; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 03/050711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado a
alteração parcial do pacto social, por escritura outorgada em 11 de
Julho de 2005, a fl. 143 do livro n.º 21-A , do 1.º Cartório Notarial
de Competência Especializada de Aveiro , que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de mergulho
profissional ; construção civil e obras públicas ; obras hidráulicas.

Foi depositado na pasta respectiva o pacto social na sua redacção
actualizada.

11 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes da
Cruz. 2008789080

MEALHADA

ARMÉNIO DO ESPÍRITO SANTO BATISTA, L.DA

Sede: Rua da Vacariça, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 493/
990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504444603; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2009031130

ALIDOURO — ALIMENTOS COMPOSTOS, S. A.

Sede: Rua de 23 de Abril, 23, Antes, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 102/
790327; identificação de pessoa colectiva n.º 500839239; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2009030346

BEIRAJACTO — EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Antes, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 327/
950207; identificação de pessoa colectiva n.º 503370223; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008783294

CONSTRUÇÕES NASCIMENTO
RODRIGUES & VIEIRA, L.DA

Sede: Rua da Mona, 4, Silvã, Casal Comba, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 568/
000627; identificação de pessoa colectiva n.º 505044900; data do
depósito: 300605.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2009030338

TRANSPORTES ROSA ANTUNES, L.DA

Sede: Barro, Luso, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 434/
980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504062662; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008780074

MARIA DE FÁTIMA RAMOS & FILHO, L.DA

Sede: Largo de 5 de Outubro, sem número,
Barcouço, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 754/
030515; identificação de pessoa colectiva n.º 506567389; data do
depósito: 290605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2011023521

FLORESTA DOS LEITÕES — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, Restaurante Floresta, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 567/
000626; identificação de pessoa colectiva n.º 504955063; data do
depósito: 290605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2009030311

ANÍLUÍS — FABRICO DE CAIXILHARIA, L.DA

Sede: Rua da Estação, 67, Luso, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 686/
020320; identificação de pessoa colectiva n.º 505989301; data do
depósito: 290605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008781429

URBANILUÍS URBANIZAÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Estação, 67, Luso, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 552/
000406; identificação de pessoa colectiva n.º 504912950; data do
depósito: 290605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2009030320

TRANSPORTES — LÚCIO FERREIRA, L.DA

Sede: Avenida das Escolas, Edifício Murtelas,
178, bloco 6, 1.º , Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 810/
040830; identificação de pessoa colectiva n.º 507055659; data do
depósito: 290605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008780139

FLORISTA DA MEALHADA, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 11, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 374/
960620; identificação de pessoa colectiva n.º 503663395; data do
depósito: 290605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008780600

SOMARCONTAS — CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Sede: Avenida da Quinta da Nora, Edifício Santana,
sala 6, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 480/
990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504321056; data do
depósito: 290605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2009030303

TRANSPORTES RAMA, L.DA

Sede: Santa Luzia, Barcouço, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 73/
680304; identificação de pessoa colectiva n.º 500178437; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2009031148

GILINHO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Dr. Costa Simões, 45, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 574/
000712; identificação de pessoa colectiva n.º 504878689; data do
depósito: 300605.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2009031156

PELUANA — IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Dr. Costa Simões, 45, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 575/
000712; identificação de pessoa colectiva n.º 505079453; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2009031164

AVELINO CERVEIRA DE CAMPOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Costa Simões, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 168/
681206; identificação de pessoa colectiva n.º 500949239; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008778096

CAFÉ, RESTAURANTE O MANEL DO CASTIÇO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 330/
950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503375756; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008778118

JOSÉ MANUEL PIMENTA & FILHO, L.DA

Sede: Luso, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 654/
011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505777347; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008778185

CONJUNTO TURÍSTICO QUINTA
DOS TRÊS PINHEIROS, L.DA

Sede: Sernadelo, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 22/
850705; identificação de pessoa colectiva n.º 501583386; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2009030559

MEACORCRUZ — APLICAÇÃO DE PAVIMENTOS
E TECTOS, L.DA

Sede: Rua de Luís Marques, lote 13, loja 6,
Urbanização da Quinta da Nora, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 777/
031211; identificação de pessoa colectiva n.º 506757269; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2009806794

ERNESTO NOVO & SILVA, L.DA

Sede: Carqueijo, Casal Comba, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 169/
871116; identificação de pessoa colectiva n.º 501906616; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008778142

RESTAURANTE O CASTIÇO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 170/
900608; identificação de pessoa colectiva n.º 502363045; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008778207

GALÉ — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Sernadelo, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 323/
950120; identificação de pessoa colectiva n.º 503332984; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008778126

TRANSPORTES CELESTINO BIZARRO, L.DA

Sede: Urbanização do Choupal, lote 11 C,
1.º, esquerdo, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 514/
990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504446983; data do
depósito: 300605.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008778070

HAXAGIS — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Paulo Falcão, 6, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 6/
891211; identificação de pessoa colectiva n.º 502255633; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008781607

TRANSPORTES MELO & VALENTE, L.DA

Sede: Pego, Vacariça, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 153/
890103; identificação de pessoa colectiva n.º 502086874; data do
depósito: 300605.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria Antunes
Martins. 2008778169

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

FORMAPLAS — TRANSFORMADORA
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 882/740306; identificação de pessoa colectiva
n.º 500353824; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 02/050630.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que cessaram funções os gerentes António
Oliveira Alves de Azevedo e Maria Amorosa de Pinho e Silva Alves
de Azevedo, em 22 de Março de 2005, por renúncia.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveir. 2010473558

SILVA, BRANDÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1630/830520; identificação de pessoa colectiva
n.º 501394125; data da apresentação: 220605.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respectiva os
documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta da aprova-
ção donde consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, ba-
lanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados, certificação legal de contas).

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Luísa
Soares Ferreira. 2010451554

IRMÃOS BRANDÃO DA SILVA — COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3526/990119; identificação de pessoa colectiva
n.º 504670522; data da apresentação: 220605.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respectiva os
documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta da aprova-
ção donde consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, ba-
lanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados, certificação legal de contas relatório e
parecer do fiscal único).

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Luísa
Soares Ferreira. 2010451538

SIBAFIL — SOCIEDADE DE EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2523/920723; identificação de pessoa colectiva
n.º 502808071; data da apresentação: 220605.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respectiva os
documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta da aprova-
ção donde consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, ba-
lanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados).

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Luísa
Soares Ferreira. 2010451546

A. LOPES DOS REIS & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 780/720129; identificação de pessoa colectiva
n.º 500303690; data da apresentação: 23062005.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respectiva os
documentos de prestação de contas do ano de 2004 (acta da aprova-
ção donde consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, ba-
lanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados).

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Luísa
Soares Ferreira. 2010451694

POMBAL

CALVETE & CALVETE — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2101;
identificação de pessoa colectiva n.º 504228994; números e data
das apresentações: 4 e 5/20050713.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o pacto social quanto ao artigo 3.º, que ficou a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de uma quota no valor nominal de
mil e trezentos euros pertencente ao sócio António Jorge Freire de
Brito Calvete e uma quota no valor nominal de três mil e setecentos
euros pertencente à sócia G. P. S. — Gestão de Participações
Sociais, SGPS., S. A.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo e actuali-
zado do contrato.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Teresa Clara dos Santos
Lebre. 2010118430
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SICOVO — SOCIEDADE PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE OVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 943;
identificação de pessoa colectiva n.º 502229780; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 01/20050713.

Certifico que foi efectuado o registo da aprovação do projecto de
fusão.

Data da deliberação: 17 de Fevereiro de 2005.

27 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010115708

MARQUÊSGEST — CONSULTADORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1703;
identificação de pessoa colectiva n.º 503608572; número e data da
apresentação: 1/20050712.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Conservadora, Teresa Clara dos Santos
Lebre. 2007026821

J. UMBELINO SILVA MONTEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 275;
identificação de pessoa colectiva n.º 500443025; números e data
das apresentações: 2 e 4/20050712.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, Jaime José
Parente Pinheiro, Betina de Carvalho Barros e Pedro Rafael Carnei-
ro Nobre renunciaram às funções de administradores, respectivamen-
te em 27 de Abril de 2005, 14 de Novembro de 2004 e 2 de Abril de
2005.

Conferida, está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Conservadora, Teresa Clara dos Santos
Lebre. 2007026830

LIAIME CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3045;
identificação de pessoa colectiva n.º 505931281; número e data da
apresentação: PC-30/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

17 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119843

VIINVEST — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3708;
identificação de pessoa colectiva n.º 507195698; número e data da
apresentação: PC-29/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

14 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119827

CEGONHAS DO ARUNCA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3543;
identificação de pessoa colectiva n.º 503174521; número e data da
apresentação: PC-31/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

13 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119800

COVIBER — COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2070;
número e data da apresentação: PC-32/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

13 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119401

CENTROVENDAS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2408;
identificação de pessoa colectiva n.º 504804057; número e data da
apresentação: PC-33/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

13 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119428

EDIFOZ — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 606;
número e data da apresentação: PC-34/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

13 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119436

LARCHAVE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2462;
identificação de pessoa colectiva n.º 504895613; número e data da
apresentação: PC-35/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

14 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119410

L. S. S. — LADRILHOS DA SERRA DA SICÓ,
REVESTIMENTOS CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2881;
identificação de pessoa colectiva n.º 505648814; número e data da
apresentação: PC-36/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

14 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119444

MÁRIO DOS SANTOS MODERNO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3002;
identificação de pessoa colectiva n.º 505948990; número e data da
apresentação: PC-37/20050624.
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Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

14 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119452

IMCI — TINTAS E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1992;
identificação de pessoa colectiva n.º 504074628; número e data da
apresentação: PC-39/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

14 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119479

VOLUMETAL — METALIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2737;
identificação de pessoa colectiva n.º 505453312; número e data da
apresentação: PC-19/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

11 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119320

MARIA REGINA GASPAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2787;
identificação de pessoa colectiva n.º 505551411; número e data da
apresentação: PC-20/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

11 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119355

POMBALACA — TRATAMENTO E LAVAGEM
DE ALUMÍNIOS DE POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2317;
identificação de pessoa colectiva n.º 504693794; número e data da
apresentação: PC-21/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo da prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

12 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119363

ULISSES ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3271;
identificação de pessoa colectiva n.º 506150526; número e data da
apresentação: PC-22/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

12 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119371

PRESTASALDO — CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3176;
identificação de pessoa colectiva n.º 506033384; número e data da
apresentação: PC-23/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

12 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119380

ADELINO DE OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 890;
identificação de pessoa colectiva n.º 502131454; número e data da
apresentação: PC-24/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

12 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119398

ESTRELA DE SONHO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2786;
identificação de pessoa colectiva n.º 505497549; número e data da
apresentação: PC-28/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

14 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119835

ARMINDO & PEREIRA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3628;
identificação de pessoa colectiva n.º 507022696; número e data da
apresentação: PC-27/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

14 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119819

ENERJOPE MONTAGENS DE INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS E TELEFÓNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2707;
identificação de pessoa colectiva n.º 505422298; número e data da
apresentação: PC-26/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

13 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119797

LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DE ILÍDIO
MARQUES GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1287;
identificação de pessoa colectiva n.º 502830107; número e data da
apresentação: PC-25/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

13 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119924

FARMÁCIA PINHO — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 547;
identificação de pessoa colectiva n.º 501363084; número e data da
apresentação: PC-27/20050623.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010118219

LABORATÓRIO DR. AMÍLCAR PINHO — IND.
COMÉRCIO QUÍMICO FARMACÊUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 549;
identificação de pessoa colectiva n.º 501363130; número e data da
apresentação: PC-26/20050623.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119495

ILHALADRILHOS — REVESTIMENTOS
E LADRILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2713;
identificação de pessoa colectiva n.º 505406691; número e data da
apresentação: PC-11/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

8 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119231

SILVA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 429;
identificação de pessoa colectiva n.º 501072837; número e data da
apresentação: PC-34/20050623.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010132033

EDIFIVE — CONTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3470;
identificação de pessoa colectiva n.º 506684334; número e data da
apresentação: PC-33/20050623.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119533

NEVES & MODERNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3469;
identificação de pessoa colectiva n.º 506682854; número e data da
apresentação: PC-32/20050623.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Julho de 2005. — O Segundao-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119517

MATOSVIL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3507;
identificação de pessoa colectiva n.º 506793710; número e data da
apresentação: PC-81/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118383

MEIRIDECOR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 855;
identificação de pessoa colectiva n.º 502059303; número e data da
apresentação: PC-89/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118324

POMBALMEDIS — CENTRO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1684;
identificação de pessoa colectiva n.º 503565016; número e data da
apresentação: PC-77/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010132114

LÚCIO — MÓVEIS E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2607;
identificação de pessoa colectiva n.º 504873881; número e data da
apresentação: PC-82/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118391

ARMÉNIO PEREIRA, CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3633;
identificação de pessoa colectiva n.º 507005333; número e data da
apresentação: PC-47/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010119541

M2001 — MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2744;
identificação de pessoa colectiva n.º 505489708; número e data da
apresentação: PC-46/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010132106

VERIQUE — RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2689;
número e data da apresentação: PC-45/20050624.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 221 — 17 de Novembro de 200524 818-(30)

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010132092

ONAC — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2757;
identificação de pessoa colectiva n.º 505527839; número e data da
apresentação: PC-57/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010119665

DEO E EJO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2602;
identificação de pessoa colectiva n.º 505205173; número e data da
apresentação: PC-56/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010119657

DOMISTUQUE — ESTUQUES E REBOCOS
PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3331;
identificação de pessoa colectiva n.º 506152596; número e data da
apresentação: PC-55/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010119546

VICRISAN — PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3188;
identificação de pessoa colectiva n.º 506042332; número e data da
apresentação: PC-54/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010119630

LOURO & SERRALHEIRO — PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1940;
identificação de pessoa colectiva n.º 503983225; número e data da
apresentação: PC-53/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010119622

S & L-MOTA-GESSOS & CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2777;
número e data da apresentação: PC-52/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010119606

CATARINA CARVALHO — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3279;
identificação de pessoa colectiva n.º 506293424; número e data da
apresentação: PC-51/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010119592

CONSTRUBÉRIO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3620;
identificação de pessoa colectiva n.º 506998100; número e data da
apresentação: PC-50/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010119584

HIDROAQUECE — CANALIZAÇÕES E AQUECIMENTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2770;
identificação de pessoa colectiva n.º 505322153; número e data da
apresentação: PC-49/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010119568

BINOLINO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 411;
identificação de pessoa colectiva n.º 500932085; número e data da
apresentação: PC-48/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010119550

CARNES CIPRESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1851;
identificação de pessoa colectiva n.º 503841307; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5; inscrição n.º 12; números e data das apresenta-
ções: 2 e 5/20050705.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto
social foi alterado quanto ao artigo 3.º, conforme a seguir indicado.

Mais certifica que o sócio Augusto Manuel Mendes da Costa Leal,
renunciou à gerência em 16 de Maio de 2005.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cento e vinte cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma no valor nominal de cinquenta mil euros pertencente ao
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sócio Artur Manuel Domingues Marcelos e duas quotas iguais nos
valores nominais de trinta e sete mil e quinhentos euros pertencentes
cada uma a cada um dos sócios, Rui Eduardo Afonso Marcelos e Pe-
dro Nuno Afonso Marcelos.

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

Conferido, está conforme com o original.

19 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010115635

A FALINHA — INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1771;
identificação de pessoa colectiva n.º 503699861; número e data da
apresentação: PC-79/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118375

FRUTA PÃO — ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1570;
identificação de pessoa colectiva n.º 503366382; número e data da
apresentação: PC-85/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118367

MANULAR — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1046;
número e data da apresentação: PC-86/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118359

TRANSRAPOSEIROS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2196;
identificação de pessoa colectiva n.º 504293931; número e data da
apresentação: PC-84/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118340

J. L. C. GESSOS PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2184;
identificação de pessoa colectiva n.º 504373439; número e data da
apresentação: PC-78/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118332

MAFATIL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3028;
identificação de pessoa colectiva n.º 505343428; número e data da
apresentação: PC-340/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

14 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119487

FMSB — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3600;
identificação de pessoa colectiva n.º 506875440; número e data da
apresentação: PC-38/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

14 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119460

LITORALPACK — EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2290;
identificação de pessoa colectiva n.º 504398350; número e data da
apresentação: PC-80/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118421

ANILEVE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2781;
identificação de pessoa colectiva n.º 505489783; número e data da
apresentação: PC-83/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2010118405

AGROVERGEIRA — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3624;
identificação de pessoa colectiva n.º 507009886; número e data da
apresentação: PC-18/20050624.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

11 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119312

ALPHASHIRT — DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3610;
identificação de pessoa colectiva n.º 506961141; número e data da
apresentação: PC-31/20050623.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119525
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DIONÍSIO MARQUES AGOSTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 274;
número e data da apresentação: PC-30/20050623.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010119509

TÉCNICAS DE PAVIMENTOS EUROPEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1576;
identificação de pessoa colectiva n.º 503388491; número e data da
apresentação: PC-29/20050623.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010118235

ALUMÍNIOS CASA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1186;
identificação de pessoa colectiva n.º 502642629; número e data da
apresentação: PC-28/20050623.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010118227

MMEDEIROS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3540;
identificação de pessoa colectiva n.º 506827003; número e data da
apresentação: PC-35/20050623.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2004 com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

18 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2010132041

LISBOA

ALENQUER

FRANCISCO FERREIRA CARNEIRO
& FILHOS — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PANIFICAÇÃO E ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01031/
950621; identificação de pessoa colectiva n.º 503436534; data da
entrega: 24052005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010689925

AUTO TÁXIS PROGRESSO VILA POUQUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01344/
980717; identificação de pessoa colectiva n.º 500431469; data da
entrega: 17052005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2004754168

JOSÉ PATRÍCIO MARCOS — INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 02248/
040406; identificação de pessoa colectiva n.º 506829502; data da
entrega: 24052005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010689909

QUINTA DAS AMENDOEIRAS — SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00865/
930521; identificação de pessoa colectiva n.º 502986816; data da
entrega: 16052005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010689801

ESTUQUER — PINTURA E ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01738/
010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505442043; data da
entrega: 16052005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010689771

PEDRO LAMY — INSPECÇÕES DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 00963/
940627; identificação de pessoa colectiva n.º 503217379; data da
entrega: 26042005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2009252853

A RAMA DA OLIVEIRA — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01656/
010105; identificação de pessoa colectiva n.º 504927965; data da
entrega: 20052005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2009253663
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LISBOA — 2.A SECÇÃO

FOLHEARTE — EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 140/20040401; identificação de pessoa colectiva
n.º 506915620; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 23/20050624.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Anabela Nunes de Carvalho, por

ter renunciado em 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2011182751

LISBOA — 3.A SECÇÃO

RAVE REDE FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 104; identificação de pessoa colectiva n.º 505272482; nú-
mero e data da entrada: 14 682/140905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009937791

LISBOA — 4.A SECÇÃO

MALAS MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 326/050621; identificação de pessoa colectiva
n.º 507360281; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
18/050621.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Alfredo Antero Morgado Desterro, natural da freguesia e con-
celho de Pinhel, residente na Alameda das Figueiras, rés-do-chão, 7,
em Venda do Valador, na Venda do Pinheiro, concelho de Mafra,
casado sob o regime da comunhão geral com Ernestina Marques Du-
arte Santos Morgado Desterro, portador do bilhete de identidade
n.º 674135 de 31 de Julho de 2002, emitido em Lisboa, pelos Servi-
ços de Identificação Civil, contribuinte fiscal n.º 126873968.

2.º Ernestina Marques Duarte Santos Morgado Desterro, natural de
Alcanena, casada com o anterior, no indicado regime, com ele resi-
dente, portadora do bilhete de identidade n.º 523627 de 31 de Julho
de 2002, emitido em Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil,
contribuinte fiscal n.º 126873950.

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Malas Morgado, L.da, com
sede na Rua de Passos Manuel , 1, rés-do-chão, na freguesia de Arroi-
os, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para qualquer outro local, dentro do meso concelho ou para
concelho limítrofe.

2.º

1 — O seu objecto consiste na comercialização e reparação de
malas.

2 — A sociedade poderá participar em sociedades com objecto di-
ferente do seu, cm sociedades reguladas por leis especiais em agrupa-
mentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social é de cinco mil euros e, corresponde às somas de duas
quotas iguais de dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes a cada
um dos sócios.

4.º

As cessões de quotas a estranhos dependem de consentimento da
sociedade gozando os restantes sócios do direito de preferência.

5.º

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

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente em
todos os seus actos e contratos, incluindo na compra e venda de ve-
ículos automóveis.

3 — O gerente poderá nomear mandatários estranhos à sociedade
delegando neles os poderes que entender convenientes, mas, sempre
que se tenha de representar em juízo, o deverá fazer em advogados
habilitados para o efeito.

4 — Fica desde já a gerência autorizada a proceder ao levantamen-
to da quantia depositada a título de capital social para ocorrer a des-
pesas de constituição e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010768558

SINTRA

AUTO TÁXIS FONSECA & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 02204
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500319979;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; averbamento n.º 01 à ins-
crição n.º 07; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 07
e 08; números e data das apresentações: 04, 05, 06, 07 e 08/
041123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerentes de Angelino Correia Made-

ra e Isaura Bouça Baeta, em 11 de Novembro de 2004 por renúncia.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos abaixo indicados,

que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros representado por duas quotas de igual valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, uma do sócio Adolfo Duarte de Almeida, e
outra da sócia Adélia Maria Gonçalves Duque

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, Adolfo Duarte de Almeida e Adélia Maria Gonçalves Duque
que, desde já, são nomeados gerentes, bastando a assinatura de um
deles para obrigar a sociedade nos actos de mero expediente, sendo
necessária assinatura conjunta de ambos em todos os outros actos ou
contratos.

Facto: cessação de funções de gerente de Adélia Maria Gonçalves
Duque, por renúncia de 11 de Novembro de 2004.

Facto: designação de gerente de Angelino Correia Madeira.
Data da deliberação: 11 de Novembro de 2004.
Facto: deslocação de sede:
Sede: Avenida de Lisboa, 75, cave direita, Casal de Cambra, fregue-

sia de Belas.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. — A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 2006647393

SORTI — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 495;
identificação de pessoa colectiva n.º 501762981; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 06/050602.
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Certifico que conforme escritura depositada na pasta respectiva a
sociedade supra alterou a sede tendo em consequência o artigo 2.º do
pacto que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Rosa do Ulmeiro, 20,
letra N, em Armês, freguesia de Terrugem, concelho de Sintra.

2 — A gerência da sociedade pode transferir a sua sede, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir, mudar
ou encerrar quaisquer estabelecimentos, filiais, agências, delegações ou
outras formas de representação social, onde e quando julgar mais
conveniente.

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

7 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010213963

INFOCAPITAL — REPRESENTAÇÃO
INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 619;
identificação de pessoa colectiva n.º 506549143; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 81/20041021.

Certifico que conforme escritura depositada na pasta respectiva a
sociedade supra aumentou o capital social para € 200 000, represen-
tado por 40 000 acções no valor nominal de 5 euros cada uma após
o reforço de € 150 000 realizados por conversão tendo em conse-
quência o artigo 4.º que ficou com a seguinte redacção:

4.º

1 — O capital social é de duzentos mil euros integralmente reali-
zado.

2 — O capital social é representado por quarenta mil acções ao
portador no valor nominal de cinco euros cada uma.

Assim o outorgou.
Adverti o outorgante da obrigação de ser requerido o registo deste

acto, na competente Conservatória, no prazo de três meses a contar
de hoje.

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

6 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010210530

ESTEC — ESTUDOS E TECNOLOGIAS
DA INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 494;
identificação de pessoa colectiva n.º 502423250; inscrição n.º 22;
número e data da apresentação: 20/050601.

Certifico que conforme escritura depositada na pasta respectiva foi
alterado o pacto quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade continua a adoptar a firma ESTEC — Estudos
e Tecnologias da Informação, L.da, e tem a sua sede no Complexo
Sintra Business Park, edifício I, escritório 2, P-2 O, freguesia de São
Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social para outro lugar den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e poderá criar ou
extinguir delegações, agências ou quaisquer outras formas de repre-
sentação em qualquer parte do território nacional.

6 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2007602695

JOMATEL — EMPRESA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 919;
identificação de pessoa colectiva n.º 500153469; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 26; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 26 e inscri-

ções n.os 27 e 28; números e data das apresentações: 06, 07 e 08/
050601.

Certifico que foi depositada acta e cartas de que consta a renúncia
à gerência de designação do fiscal único suplente.

Prazo: até final do mandato: 2004-2006.
Suplente — Carlos Manuel Pereira Freire, revisor oficial de con-

tas, por deliberação de 24 de Fevereiro de 2005.
Cessação de funções do presidente do conselho de administração

Ernesto Loureiro Campos por renúncia em 24 de Fevereiro de 2005.
Designação do presidente e do vogal do conselho de administra-

ção.
Prazo: até final do mandato: 2004-2006.
Presidente — José Augusto Brás Chaves; vogal — Pedro Manuel de

Freitas Pires Marques por deliberação de 24 de Fevereiro de 2005.
Facto: designação do fiscal único suplente:
Prazo: até final do mandato: 2004-2006:
Suplente — Carlos Manuel Pereira Freire, revisor oficial de con-

tas, por deliberação de 24 de Fevereiro de 2005.
Facto: cessação de funções do presidente do conselho de adminis-

tração Ernesto Loureiro Campos por renúncia em 24 de Fevereiro de
2005.

Facto: designação do presidente e do vogal do conselho de admi-
nistração.

Prazo: até final do mandato: 2004-2006:
Presidente — José Augusto Brás Chaves; vogal — Pedro Manuel de

Freitas Pires Marques por deliberação de 24 de Fevereiro de 2005.

6 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2009325818

FABOMER — FABRICO E COMÉRCIO
DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 257;
identificação de pessoa colectiva n.º 506138283; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/050601.

Certifico que foi aumentado o capital social para € 100 000 após
o reforço de € 95 000 subscrito e realizado em dinheiro pelos sócios
em partes iguais alterado o pacto social tendo em consequência o
artigo 3.º do mesmo ficado com a redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de cem mil euros
e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de cin-
quenta mil euros da sócia Isabel Maria Freire Rodrigues; outra no valor
nominal de cinquenta mil euros do sócio Carlos Alberto Pinto da Costa.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do mesmo.

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

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

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010213335

METALÚRGICA DOS SERRADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 574/
050630, identificação de pessoa colectiva n.º 507350278; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 25/050630.

Certifico que Rogério Domingos Simões Salvador foi constituída a
sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Metalúrgica dos Serrados,
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua dos Serrados, 12 em Negrais,
freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra.

3.º

O objecto da sociedade é a fabricação de estruturas de construção
metálica e serralharia civil.
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4.º

O capital social é de 10 000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio Rogério Domingos Simões
Salvador.

1 — O capital social encontra-se integralmente realizado em di-
nheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio Rogé-
rio Domingos Simões Salvador, desde já nomeado gerente.

1 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
2 — A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

6.º

O sócio fica desde já autorizado a efectuar quaisquer negócios com
a sociedade, desde que estes sirvam a prossecução do objecto social.

1 — Disse ainda o outorgante: que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal.

2 — O gerente da sociedade fica autorizado a proceder ao levanta-
mento da quantia do capital social, depositado nos termos do arti-
go 202.º do Código das Sociedades Comerciais, para custear as despe-
sas de legalização, instalação da sociedade e aquisição de bens
necessários ao funcionamento da mesma.

7 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009801440

INFORFISCUS — SOCIEDADE DE CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 142/
950706; identificação de pessoa colectiva n.º 502357703; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 04/050628.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a nomeação de
gerente Rute Fortunato Bernardo Ramalhete Vidigal Laranjeira, por
deliberação 29 de Março de 2005.

7 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009841662

BARROCAS & ALVES — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 577/
050628; identificação de pessoa colectiva n.º 507383230; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 15/050628.

Certifico que entre Jorge Manuel Jacinto Barrocas, Susana Luísa de
Oliveira Alves e, Ismael Lourenço Alves foi constituída a sociedade
comercial em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Barrocas & Alves — Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da, com sede na Rua do Canavial, 6, 6.º-A
e 6.º-B, na freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do País.

2.º

O objecto social consiste na mediação imobiliária.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de € 5000,
constituído por três quotas sendo duas de € 1500 cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Jacinto Barrocas e Susana
Luísa de Oliveira Alves e outra de € 2000 pertencente ao sócio Is-
mael Lourenço Alves.

§ único. A sociedade poderá exigir aos sócios, desde que deliberado
por unanimidade, entradas suplementares de capital até dez vezes o
capital social.

4.º

1 — A sociedade será representada em juízo e fora dele, activa e
passivamente, por um ou mais gerentes, que poderão ser sócios ou
estranhos à sociedade, eleitos em assembleia geral, que fixará o seu
número.

2 — Os gerentes ficam dispensados de caução e receberão ou não
retribuição, conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

Para que a sociedade fique validamente obrigada é bastante a assi-
natura de um gerente.

§ único. A sociedade não pode ser obrigada em actos e contratos
estranhos ao seu objecto, nomeadamente fianças, abonações e letras
de favor.

6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

7.º

A sociedade só se dissolverá nos casos legais e, em caso de morte
ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os
seus herdeiros representantes do falecido ou interdito.

§ único. No entanto, enquanto a quota do sócio falecido ou inter-
dito estiver indivisa, os seus herdeiros ou representantes deverão es-
colher um só, de entre todos, que os represente na sociedade.

8 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009841964

PAULO CLAUDINO & PAULO SILVÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 578/
050628; identificação de pessoa colectiva n.º 507383869; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 28/050628.

Certifico que entre Paulo Jorge Tomaz Silvério e Paulo Jorge Fi-
dalgo Claudino foi constituída a sociedade comercial em epígrafe, que
se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Paulo Claudino & Paulo
Silvério, L.da, e tem a sua sede na Rua da Eira, 4, freguesia de Terru-
gem, concelho de Sintra.

2 — A gerência poderá deslocar a sua sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou
encerrar filiais, sucursais ou quaisquer outras formas de representação,
no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comercialização e assistência técnica
de material Informática. Manutenção e reparação de hardware, for-
mação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas:
uma no valor de dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
Paulo Jorge Tomaz Silvério, e; outra no valor de dois mil e quinhen-
tos euros pertencente ao sócio Paulo Jorge Fidalgo Claudino.

2 — Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante de duzentos e cinquenta mil
euros, na proporção das suas quotas, nas condições a deliberar em
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios e a não sócios.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

3 — Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Paulo Jorge
Tomaz Silvério e Paulo Jorge Fidalgo Claudino.

4 — A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para prática de determinados actos ou categorias de actos.

5 — Fica proibido aos gerentes e mandatários ou procuradores da
sociedade obrigarem a sociedade em fianças, letras de favor, avales,
abonações e outros actos, contratos ou documentos semelhantes, es-
tranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

1 — A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, no todo
ou em parte, a não sócios, depende do consentimento da sociedade,
gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo lugar, do
direito de preferência.
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2 — Consentida pela sociedade a cessão de quotas a não sócios, os
sócios cedentes poderão exercer o seu direito de preferência no prazo de
30 dias a contar da data em que a assembleia geral consentir a referida
cessão. No caso de mais de um sócio exercer aquele seu direito de prefe-
rência, a quota cedente será dividida pelos preferentes na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 — As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras for-
malidades, serão convocadas por qualquer sócio ou gerente, por meio
de carta registada com aviso de recepção, dirigida aos sócios com,
pelo menos 15 dias de antecedência para os seus domicílios ou sedes,
que os mesmos deverão manter actualizados perante a sociedade por
avisos de forma e via usadas para as convocatórias.

2 — Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por outro sócio ou advogado, mediante carta dirigida ao presidente da
assembleia geral.

3 — O mandato conferido nos termos do número anterior pode
ser concedido por tempo indeterminado.

ARTIGO 7.º

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

a) Por falência do sócio titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Morte ou interdição e ainda dissolução ou nomeação de admi-
nistrador ou nomeação de administrador judicial quando se trate de
sociedade;

d) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens
na parte que não seja adjudicada ao seu titular.

ARTIGO 8.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresa, bem
como no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

8 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004896710

CLIMATORRES — AR CONDICIONADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 7991;
identificação de pessoa colectiva n.º 502998717; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 8/050511.

Certifico que conforme escritura depositada na pasta respectiva a
sociedade supra referida aumentou o capital para e € 130 000 após
reforço de € 30 000, sendo € 29 927,87 por prestações suplementa-
res e € 72,13 em dinheiro, subscrito pelo único sócio e transformou
em unipessoal passando o pacto a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CLIMATORRES — Ar Condicionado,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Avenida de Miguel Bombarda, Edifício Titanic,
bloco A, escritório 15, no piso -5, na cidade e freguesia de Queluz,
concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, instalação e assis-
tência técnica de ar condicionado.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir participações sociais noutras sociedades
ainda que com objecto diferente do seu e associar-se em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de cento e trinta mil
euros.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica vinculada a assinatura de um gerente, ficando de-
signado gerente ele outorgante.

ARTIGO 7.º

A gerência será remunerada ou não conforme vier a ser decidido,
podendo a remuneração constituir total ou parcialmente em partici-
pação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar com a sociedade quaisquer
negócios que sirvam a prossecução dos fins sociais.

ARTIGO 9.º

Por decisão do sócio único podem ser derrogadas os preceitos dis-
positivos da lei.

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

12 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010209869

CLÁUDIA & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 9435;
identificação de pessoa colectiva n.º 503346039; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 24/050616.

Certifico que foi alterado o pacto social tendo o artigo 3.º do mes-
mo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quatro-
centos mil escudos, correspondendo à soma de duas quotas de trezen-
tos e quarenta mil escudos e sessenta mil escudos, pertencendo ambas
ao sócio António Emílio Morezo Silva.

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

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010215982

COFAN — CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 6886;
identificação de pessoa colectiva n.º 502676191; inscrição n.º 14;
número da apresentação: 29.

Certifico que foi alterado o pacto social e em consequência o arti-
go 3.º do mesmo ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cento e dez mil euros, integralmente realizado
em dinheiro, e correspondente à soma de quatro quotas, uma no va-
lor nominal de sessenta e quatro mil setecentos e setenta e seis euros
e oitenta e oito cêntimos pertencente ao sócio Carlos Manuel Ribei-
ro Andrade, uma no valor nominal de dezassete mil cento e doze euros
e um cêntimo pertencente ao sócio Filipe Carlos Neves de Andrade,
uma no valor nominal de onze mil euros pertencente ao sócio João
Gomes de Oliveira e uma no valor nominal de dezassete mil cento e
onze euros e onze cêntimos pertencente ao sócio Pedro Miguel Ne-
ves de Andrade.

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

15 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010214765

JOAQUIM CIPRIANO DE FIGUEIREDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 380; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500151490; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 01; números e data das apresentações: 10 e 11/050104.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções dos gerentes José António Pires, em 23

de Abril de 1986, e José Cipriano de Figueiredo, em 4 de Maio de
1992, por óbito.
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Inscrição n.º 4; apresentação n.º 12/050104.
Facto: designação do gerente Rogério Paulo Figueiredo Rocha da

Fonseca, por deliberação de 19 de Janeiro de 1993.

O texto actualizado encontra-se depositado na pasta respectiva.

4 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006868934

IMOCASO — URBANIZADORA DE CAMPO RASO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 209;
identificação de pessoa colectiva n.º 504186892; inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 21 e 22/050615.

Certifico que foi aumentado o capital social para € 50 000 após o
reforço de € 20 072,13, subscrito e realizado em dinheiro, sendo
€ 72,13 pelo sócio Fernando Jorge Faria Baptista Antunes e € 20 000
pela nova sócia Elisabete Olívia Gomes Rodrigues Duarte, casada com
o anterior, e alterado o acto social, tendo o artigos 1.º, 3.º, 6 e 7.º do
mesmo ficado com a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMOCASO — Urbanizadora de
Campo Raso, L.da, e tem a sua sede na Estrada Principal, 12, lugar de
Campo Raso, freguesia de Sintra (Santa Maria e São Miguel), conce-
lho de Sintra.

2 — A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autoriza-
ção de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar agências, filiais,
sucursais ou outras formas locais de representação em qualquer ponto
do País e estrangeiro.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinquenta mil euros
e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de trinta mil euros pertencente ao sócio Fernando Jorge
Faria Baptista Antunes; e uma de vinte mil euros pertencente à sócia
Elisabete Olívia Gomes Rodrigues Duarte.

6.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.

7.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma
de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

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

16 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010189973

GOMES RODRIGUES & DUARTE
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 007;
identificação de pessoa colectiva n.º 504436317; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números das apresentações: 19 e 20.

Certifico que, conforme escritura depositada na pasta respectiva,
cessou funções de gerente Eduardo Duarte Casinhas por renúncia em
10 de Março de 2005, e alterou parcialmente o contrato quanto aos
artigos 3.º, n.º 1 do 4.º, corpo e 1.º do 5.º do mesmo, ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de dois

mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias
Elisabete Olívia Gomes Rodrigues Duarte e Tânia de Fátima do Am-
paro Gomes Rodrigues Casinhas Cosme.

ARTIGO 4.º

1 — Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a cem
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que
delibere o reembolso.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo de sócios ou não sócios, que
vierem a ser nomeados em assembleia geral, os quais poderão ou não
ser remunerados, se tal assim for deliberado, mantendo-se nomeada
gerente a sócia Elisabete Olívia Gomes Rodrigues Duarte e sendo
nomeada gerente, a partir de hoje, a sócia Tânia de Fátima do Am-
paro Gomes Rodrigues Casinhas Cosme.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010189906

PAREMPRESAS — CONSULTORES
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 235/
050315; identificação de pessoa colectiva n.º 505665158; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 63/050315.

Certifico que entre DEMESTRE — Electrónica e Comunica-
ções, S. A., e Mário Alberto Figueira Rodrigues Pires foi constituída a
sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PAREMPRESAS — Consul-
tores de Telecomunicações, L.da, tem a sua sede social na Rua do
General Carlos Ribeiro, lote 4, loja 1, em Agualva, 2735 Cacém, a
qual, por simples decisão da gerência, poderá ser deslocada livremen-
te para outro local dentro do mesmo concelho, ou concelhos limítro-
fes, e podendo a gerência livremente abrir agências, delegações e re-
presentações em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria, assessoria e comér-
cio de produtos e serviços de telecomunicações empresariais. Comér-
cio de equipamentos de escritório, e durará por tempo indeterminado
a contar da data da sua constituição.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas seguintes
quotas: uma de valor nominal de dois mil e quinhentos euros, perten-
cente à sócia DEMESTRE — Electrónica e Comunicações, S. A.,
pessoa colectiva n.º 503354627; e outra de valor nominal de dois mil
e quinhentos euros, pertencente ao sócio Mário Alberto Figueira
Rodrigues Pires.

2 — Fica a gerência autorizada a aumentar uma ou mais vezes o
capital social até montante de cinquenta mil euros, sem necessidade
de deliberação da assembleia.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer os suprimentos à sociedade de que esta
carecer, bem como podem efectuar suplementos de capital, até ao
montante igual ao do capital social, nos termos e condições a delibe-
rar pela assembleia.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre sócios ou a tercei-
ros, bem como a sua divisão para esse fim, é livre com dispensa de
consentimento da sociedade. A cessão a terceiros implica a autoriza-
ção da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 — A administração e gerência da sociedade e a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, compete aos gerentes, sócios ou não sócios,
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ficando desde já nomeados gerentes os sócios Mário Alberto Figueira
Rodrigues Pires e António Augusto Macedo em representação da só-
cia sociedade.

2 — Os gerentes serão ou não remunerados conforme for delibera-
do em assembleia geral da sociedade.

3 — A sociedade pode constituir mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos e contratos.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade vincula-se nos seus actos e contratos pela seguin-
te forma:

a) Pela assinatura conjunta dos gerentes;
b) Pela assinatura de mandatários ou procuradores, nos termos das

respectivas procurações e instrumentos.
2 — Os gerentes e procuradores ficam expressamente proibidos de

obrigar a sociedade, sem consentimento desta, em quaisquer garantias
especiais a prestar terceiros, nomeadamente letras, fianças, avales e
cauções, sendo tais actos nulos e de nenhum efeito.

ARTIGO 8.º

1 — As assembleias serão convocadas, com o formalismo legal, por
qualquer gerente, mediante carta registada com aviso de recepção, com
a antecedência mínima de 15 dias.

2 — Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por intermédio de seus cônjuges, ascendentes e descendentes ou ou-
tros sócios ou por representantes de pessoas colectivas que sejam sócias
da sociedade, mediante simples carta mandato.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá proceder à amortização de qualquer quota
nos casos previstos na lei e nomeadamente em caso de arresto, arro-
lamento, penhora e no caso de exclusão de sócios com fundamento
em concorrência desleal.

2 — Fica entendido que não tipifica situação de concorrência des-
leal a importação, distribuição e comercialização pela sócia DEMES-
TRE, L.da, de quaisquer produtos das marcas de que presentemente é
distribuidora em Portugal, bem como a continuidade dos actos de
comércio que a sócia Maria Alberto Figueira Rodrigues Pires vem exer-
cendo e ainda quaisquer outros actos de comércio que por acordo dos
gerentes, lavrado em acta, venha a ser admitido.

3 — Em alternativa à amortização, a sociedade pode adquirir ou
fazer adquirir a quota amortizanda por outro sócio ou por terceiro.

ARTIGO 10.º

Em caso de dissolução, serão liquidatários os sócios, seguindo ins-
truções da assembleia.

ARTIGO 11.º

Os lucros líquidos de cada exercício serão distribuídos pelos sócios
de acordo com o que for deliberado em assembleia, deduzida a percen-
tagem para reservas legais.

ARTIGO 12.º

A sociedade assume desde já a obrigação de pagar as despesas da sua
constituição, para o que fica autorizada a dispor imediatamente do
capital depositado no Banco BPI.

ARTIGO 13.º

Os sócios e os gerentes ficam desde já autorizados a celebrar con-
tratos de trabalho, prestação de serviços, de fornecimento de bens e
serviços, arrendamento, importação e exportação e a constituir man-
datários da sociedade, outorgando nos respectivos instrumentos nota-
riais mesmo antes do registo.

17 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010234448

OURIVESARIA ARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 3654;
identificação de pessoa colectiva n.º 501461000; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 8/050615.

Certifico que que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais — mandato: quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: presidente — Reinaldo Domingos Ar-

neiro; vogais — Maria Alice de Jesus Arneiro Santos Tomásio e Joa-
quim Alberto Carreira Simplício dos Santos.

Fiscal único: efectivo — Hélder José Tomé Carreira da Palma Vei-
ga, revisor oficial de contas; suplente — Rui Ascenção & Esteves
Afonso, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Rui Gonçalves de Ascenção, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 31 de Março de 2004.

15 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010214676

ENGILEMP — PROJECTOS DE ENGENHARIA
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 538;
identificação de pessoa colectiva n.º 504939947; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 11/050614.

Certifico que foi alterada a sede social para:
Sede: Rua da Milharada, Edifício Iberopa, lote D, 3.º, direito, fre-

guesia de Massamá.

16 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010214633

SINTECTO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 866;
identificação de pessoa colectiva n.º 503374334; averbamento n.º 1
às inscrições n.os 1 e 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 63/050315.

Certifico que foi aumentado o capital para € 12 500 após o refor-
ço de € 30,06 subscrito e realizado em dinheiro pelos sócios na pro-
porção das quotas.

Cessação de funções dos gerentes Joaquim José Torres Alves e José
Manuel dos Santos Engana, por renúncia em 15 de Abril de 2005.

E alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 5.º e n.º 1 do artigo 6.º, que passaram a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 5.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de doze
mil e quinhentos euros e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de seiscentos e vinte e cinco euros, pertencente ao
sócio António José Forqueta Albano, e duas, uma do valor nominal
de seis mil duzentos e cinquenta euros e outra do valor nominal de
cinco mil seiscentos e vinte e cinco euros, ambas pertencentes à só-
cia RAIOCOOP — Cooperativa de Estudo e Montagem de Electri-
cidade, C. R. L.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio António José For-
queta Albano e ao não sócio Manuel Canelas Gorgulho.

2 — (Mantém-se.)

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

15 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010189930

PAPINHAS PARA TI, CAFÉ, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 9882;
identificação de pessoa colectiva n.º 503465046; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e data das apre-
sentações: of. 02, 03 e 04/050613.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Paulo Alexandre Gonçalves Rodri-

gues, por renúncia em 21 de Abril de 1997.
Designada gerente Maria José Grácio Sequeira Pinto Furtado Cer-

queira, por deliberação de 21 de Abril de 1997.
Foi aumentado o capital para € 5000 após o reforço de

€ 602 410$ subscrito e realizado em dinheiro pelos sócios na pro-
porção das quotas, tendo em consequência o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
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nominal de dois mil quinhentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
António Domingos Rodrigues Cerqueira; e uma do valor nominal de
dois mil quatrocentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Maria
José Grácio Sequeira Pinto Furtado Cerqueira.

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

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010189752

AUTO TÁXIS CONDE & CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1099;
identificação de pessoa colectiva n.º 500727058; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/050613.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou a sede social para a
Avenida de Joaquim da Silva, 76-78, Albogas, freguesia de Almar-

gem do Bispo.

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010189922

SSQUAL — SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 913;
identificação de pessoa colectiva n.º 507133307; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 18/050613.

Certifico que foi aumentado o capital para € 150 000 após o re-
forço de € 25 000 subscrito e realizado em dinheiro, pelos sócios na
proporção das quotas, tendo alterado o pacto social, e em consequên-
cia os artigos 3.º e 4.º do mesmo ficaram com a seguinte redacção:

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de cento e cinquen-
ta mil euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais no valor
nominal de trinta mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Maria Teresa Brito dos Anjos Sousa, Manuel Fernando Moreira da Costa,
Paulo Alexandre Seara Vieira Soares, Rui Manuel dos Santos Pimenta e
Jorge Luís Lopes Gomes.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao não sócio Paulo Hen-
rique Ferreira de Sousa, já nomeado gerente, e aos sócios Manuel Fer-
nando Moreira da Costa, Paulo Alexandre Seara Vieira Soares, Rui
Manuel dos Santos Pimenta e Jorge Luís Lopes Gomes, desde já no-
meados gerentes.

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

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

15 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010189965

BRAMIASA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 536;
identificação de pessoa colectiva n.º 506341445; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/050613.

Certifico que foi alterado o pacto social, tendo em consequência
os artigos 2.º e 4.º e do mesmo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Rua do Professor Doutor Virgílio Machado, 20,
2.º, esquerdo, Monte Abraão, Sintra.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas e empreitadas de construção civil.

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

15 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010189760

RIGHT WAY — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 694;
identificação de pessoa colectiva n.º 504288901; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 14/050614.

Certifico que foi aumentado o capital para € 10 000 após o refor-
ço de € 24,04 subscrito e realizado em dinheiro pelos sócios na pro-
porção das suas quotas e consequente alteração do pacto social, tendo
o artigo 3.º do mesmo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes do activo social, é de dez mil euros e cor-
responde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de nove mil
euros, titulada pelo sócio António Jorge Melo Domingues, e outra do
valor nominal de mil euros, titulada pela sócia Sandra João Leal dos
Santos.

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

15 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010215222

PEÇOLOPES — INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 203;
identificação de pessoa colectiva n.º 505970880; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 28/050609.

Certifico que foi aumentado o capital sócia para € 15 000 após o
reforço de € 10 000, subscrito e realizado em dinheiro pelos sócios
na proporção das suas quotas e alterou parcialmente o contrato quan-
to aos artigos 2.º e 3.º do mesmo, que ficaram com a seguinte redac-
ção:

2.º

O seu objecto consiste em serralharia civil e mecânica, torneamento
e frezagem de peças para a indústria, indústria metalomecânica. Im-
portação, exportação, representação, comércio a retalho e por gros-
so, construção e fabricação de componentes de materiais e equipa-
mentos para todo o tipo de indústria, nomeadamente metalomecânica,
automóvel e panificação, construção civil, obras públicas e particula-
res. Fabricação e montagem de estruturas metálicas para a construção
civil e obras públicas. Forjamento e estampagem a quente de peças.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de quinze mil euros e
corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de sete mil
e oitocentos euros do sócio José Manuel Rebelo Lopes; uma no valor
nominal de três mil e seiscentos euros da sócia Ana Isabel Paulino
Lopes Pessoa e uma no valor nominal de três mil e seiscentos euros
da sócia Sílvia Cristina Paulino Lopes.

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

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010189590

TRANSRUMO — EMPRESA DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 818-
-A; identificação de pessoa colectiva n.º 506041751; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apre-
sentações: 01 e 02/050615.

Certifico que, conforme escritura depositada, cessou funções de
gerente Abílio de Oliveira Rodrigues, por renúncia em 4 de Março de
2005, e alterado o pacto quanto ao artigo 4.º e parágrafos 2.º e 3.º do
artigo 13.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinquenta mil euros, está integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma com o valor nominal de vinte e cinco mil euros, titulada
em nome do sócio Abílio de Oliveira Rodrigues, que faz parte da
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comunhão conjugal do seu dissolvido casal com Paula Cristina Perei-
ra dos Santos Rodrigues;

b) Uma com o valor nominal de vinte e quatro mil e novecentos
euros, pertencente à sócia Teresa Alexandra de Oliveira Pinto;

c) Uma com o valor nominal de cem euros, pertencente ao sócio
Carlos Alberto Pereira dos Santos.

ARTIGO 13.º

(Mantém-se.)
§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Alberto

Pereira dos Santos e Teresa Alexandra de Oliveira Pinto.
§ 3.º A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos pela assina-

tura de um gerente.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de registo comercial no
prazo de três meses a contar de hoje.

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

15 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2006742582

PLATERRA — SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
INFORMATIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 519;
identificação de pessoa colectiva n.º 504595075; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 12/050609.

Certifico que foi alterada a sede social para:
Sede: Praceta de Cristóvão Falcão, 7, 1.º, A, Massamá, freguesia de

Massamá.

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010237005

BALEIA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 858;
identificação de pessoa colectiva n.º 504094521; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data das apresenta-
ções: 05 e 07/050609.

Certifico que cessou funções de gerente Nuno João Cristóvão Ba-
leia, por renúncia, e alterado parcialmente o contrato quanto aos ar-
tigos 1.º, corpo, e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Baleia & Mendes, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Arquitecto Cottinelli Telmo, lote 3, no Algueirão,
freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, Dina Maria Sil-
vestre Câmara Simões e José António Estanqueiro Simões, sendo su-
ficiente a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade.

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

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010237064

DURAND PASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 517;
identificação de pessoa colectiva n.º 504146602; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 04/050608.

Certifico que foi efectuada a alteração de sede para o Parque Indus-
trial Aermigeste, armazém 12, Rua de Marciano Tomaz da Costa,
São Marcos, freguesia de Agualva.

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2006643681

CI — CONGRESSOS E INCENTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 513;
identificação de pessoa colectiva n.º 501739980; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 10/050607.

Certifico que, conforme escritura depositada na pasta respectiva,
foi efectuada a mudança de sede, tendo alterado o pacto quanto ao
artigo 1.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação de CI — Congres-
sos e Incentivos, L.da, e tem a sua sede na Alameda da Beloura, 4,
Edifício Oliveiras, bloco C, rés-do-chão, esquerdo, na Quinta da Be-
loura, em Sintra, na freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho
de Sintra.

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

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2005858200

SAVIREL — SOCIEDADE DE ELEVADORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 516;
identificação de pessoa colectiva n.º 503745448; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 03/050608.

Certifico que, conforme escritura depositada na pasta respectiva, a
sociedade supra alterou a sede e transformou em unipessoal, tendo
em consequência alterado os artigos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º
do pacto que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação SAVIREL — Sociedade de Ele-
vadores, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sede da sociedade fica instalada no Bairro de São Carlos,
freguesia de Mem Martins, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 3.º

Objecto

......................................................................................................

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
mil euros, dividido em três quotas, sendo duas iguais do valor nominal
de vinte e três mil trezentos e trinta e três euros e trinta e três cên-
timos, e sendo outra de vinte e três mil trezentos e trinta e três euros
e trinta e quatro cêntimos, todas pertencentes à sócia OTIS — Ele-
vadores, L.da

ARTIGO 5.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral sem
caução e com ou sem remuneração conforme a mesma assembleia
geral deliberar, sendo necessárias as assinaturas de dois gerentes para
obrigar a sociedade.

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

ARTIGO 6.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas expedidas com a antecedência mínima de 15 dias salvo se a
lei exigir outros prazos ou formalidades de convocação.

2 — Nas assembleias gerais, a sócia única far-se-á representar por
qualquer pessoa para o efeito designada em carta dirigida ao presiden-
te da assembleia geral.
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ARTIGO 7.º

Negócios com a sociedade

A sociedade poderá celebrar com a sócia única quaisquer negócios
necessários ou convenientes à prossecução do seu objecto social, nos
termos da lei.

ARTIGO 8.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas à sócia única prestações suplementares até ao
décuplo do capital social.

ARTIGO 9.º

Participações noutras sociedades

Poderá a sociedade, por decisão da sócia única, adquirir ou alienar
participações em quaisquer sociedades nacionais ou estrangeiras com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas, bem como
associar-se a outras pessoas jurídicas para formar novas sociedades,
consórcios e associações em participação, salvo disposição legal em
contrário.

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

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010236920

JOANA NÁPOLES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 22 512;
identificação de pessoa colectiva n.º 504337181; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 02/050607.

Certifico que foi alterado o pacto social, tendo o artigo 1.º do mesmo
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Joana Nápoles, Unipessoal, L.da

2 — A sede social é na Viela do Mato, bloco A, rés-do-chão, direi-
to, Quinta da Beloura, localidade do Linhó, freguesia de São Pedro de
Penaferrim, concelho de Sintra.

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

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010236629

AUTO TÁXIS — MONTE DA TAPADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 889;
identificação de pessoa colectiva n.º 504335774; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/050608.

Certifico que cessou funções de gerente Maria José dos Anjos de
Araújo Rodrigues, por renúncia em 15 de Outubro de 2004.

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

14 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010236939

GL TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 586/
021107; identificação de pessoa colectiva n.º 504582550;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 09, averbamento n.º 01 à inscri-
ção n.º 07, averbamento n.º 02 à inscrição n.º 08 e inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 16 a 19/050609.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes: Gabriel Salegui Usarraga e Este-

ban Salegui Arbizu.
Cessação de funções de gerente: Aitor Salegui Escolano.
Cessação de funções de secretário efectivo: Isidoro Felipe Corcue-

ra Diaz, e de secretário suplente: António Juanes Suarez.

Designação de gerentes: Américo César José Fernandes, João Ma-
ria Coutinho da Costa e Isidoro Felipe Corcuera Díaz.

Secretário efectivo: António Juanes Suarez; secretário suplente: Jorge
Manuel Monteiro Lopes.

Data da deliberação: 30 de Novembro de 2004.
Prazo: mandato em curso (2003-2006).

20 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Paula Pires
Rosa. 2010189434

SOMAGUE, B. P. C., MOTA — ENGIL, SPIE — S. B. M. S.,
PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA

DO METROPOLITANO, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 00009/
050531; identificação de pessoa colectiva n.º 506633640; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 05/050531.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou a sede social para a
Rua da Tapada da Quinta de Cima, Linhó, freguesia de São Pedro de
Penaferrim.

3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010213203

PORTALEGRE

AVIS

ELECTROERVEDAL — ELECTRICIDADE, CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Bairro Novo, 27, 7480 Ervedal, Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 117; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505155885.

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

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Susana Maria Alves Saianda Neves. 2008345050

CRATO

MUNDICARBO — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS MINERAIS E DERIVADOS DA CANA

DO AÇÚCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 00019;
identificação de pessoa colectiva n.º 502795891; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 01/051024.

Certifico que, por certidão do Tribunal Judicial da Comarca de
Portalegre, 1.º Juízo, processo n.º 583/05.9TBPTG, foi efectuado o
seguinte registo:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 3 de Outubro de 2005.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Pintão Roldão Bento Miranda. 2007912163

PORTALEGRE

MARIA JOSÉ & SILVINA MARIA — SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1162;
identificação de pessoa colectiva n.º 506326411; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 02/180705.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2005.

Conferida. Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008810747
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ABÍLIO SENA TRINDADE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1117;
identificação de pessoa colectiva n.º 506008290; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/180705.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe:
Foi deslocada a sede para a Rua de 5 de Outubro, 97, Portalegre.
Foi aumentado o capital social de € 5000 para € 10 000.
Foram alterados o n.º 1 do artigo 2.º e o artigo 4.º, que ficaram

com a seguinte redacção:
2.º

1 — A sociedade estabelece a sede na Rua de 5 de Outubro, 97, em
Portalegre.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nominal de
quatro mil euros, pertencente ao sócio Abílio Sena Trindade, uma do
valor nominal de três mil euros, pertencente ao sócio José Manuel
Rainho Trindade, e uma do valor nominal de três mil euros, perten-
cente à sócia Maria da Conceição Rainho Trindade.

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

Conferida. Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008810739

ANTÓNIO MARIA — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1290;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507274776; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/150705.

Certifico que António Maria Pinheiro Mariquito, casado com Cris-
tina Maria Gonçalves das Chagas Mariquito, na comunhão geral, re-
sidente na Quinta do Chafariz, Fortios, Portalegre, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma António Maria — Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede na Avenida do Movimento das For-
ças Armadas, Centro Comercial Fontedeira, 64, em Portalegre.

3.º

A sociedade tem por objecto a viticultura, a produção, engarrafa-
mento e comércio de vinhos e outras bebidas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao sócio, António Maria Pinheiro Mariquito.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao único sócio, António Maria
Pinheiro Mariquito, desde já designado gerente, bastando a sua inter-
venção para vincular a sociedade.

6.º

1 — O sócio está autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto da mesma.

2 — Poderão ser feitos pelo sócio os suprimentos de que a socie-
dade careça, nos termos e condições a estabelecer nos respectivos
contratos de suprimentos.

3 — O sócio pode deliberar que lhe sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global equivalente ao décuplo do capi-
tal social.

Conferida. Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008810712

RIBEIRO & VELEZ — RESTAURAÇÃO E SERVIÇO
DE QUARTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 810;
identificação de pessoa colectiva n.º 503711390; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 02/110705.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi trans-
formada em sociedade unipessoal por quotas, tendo mudado a firma
para Ribeiro & Velez — Restauração e Serviço de Quartos,
Unipessoal, L.da, e alterou os artigos 1.º, 4.º e 9.º do respectivo con-
trato, que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Ribeiro & Velez — Restauração e Ser-
viço de Quartos, Unipessoal, L.da

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e representa-se por duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes ao único sócio, Leonel da
Conceição Ribeiro Velez.

9.º

Ficam autorizados entre o sócio único e a sociedade os negócios
jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da mesma.

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

Conferida. Está conforme

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008810640

SOUSEL

GBSTALBI — GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00094/
010694; identificação de pessoa colectiva n.º 503203548.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098064

SECONFRAL — SOCIEDADE DE EMPREITADAS
DE COFRAGENS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00092/
940202; identificação de pessoa colectiva n.º 501415017.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098048

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DAS LEOAS, ESTEVEIRA
E ANEXOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00140/
280199; identificação de pessoa colectiva n.º 504352571.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098072
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ADRIANO VIEIRA DIAS DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00124/
271197; identificação de pessoa colectiva n.º 504049046.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098013

IMOSATI — PROMOÇÃO E VENDA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00171/
180901; identificação de pessoa colectiva n.º 505373866.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098030

TRANSPORTES JOSÉ SACOTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00157/
060301; identificação de pessoa colectiva n.º 505246147.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098021

TRANSPORTES MARGALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00215/
031203; identificação de pessoa colectiva n.º 506773353.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098196

SOCIEDADE AGROPECUÁRIA DA PEDRA MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00057/
010289; identificação de pessoa colectiva n.º 502101652.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098218

TRANSCANO — TRANSPORTADORA DO CANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00115/
260597; identificação de pessoa colectiva n.º 503880809.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098200

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
DA HERDADE DE D. JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00049/
871022; identificação de pessoa colectiva n.º 501890661.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098056

SUPERMERCADO DO BAIRRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00205/
030617; identificação de pessoa colectiva n.º 506603695.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098102

JOSÉ JULIANO S. ESPANHOL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00175/
261201; identificação de pessoa colectiva n.º 505924935.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098080

RIBEIRO & PRATES — TRANSPORTES E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00142/
040699; identificação de pessoa colectiva n.º 504382861.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098137

ANTÓNIO VASCO TABORDA FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00210/
040803; identificação de pessoa colectiva n.º 506526780.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098099

SOCIEDADE DE TRANSPORTES RAMOS
& AVENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00155/
070201; identificação de pessoa colectiva n.º 505215845.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas relativas ao exercício do ano 2004.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098129

SOUSELFOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00100/
030495; identificação de pessoa colectiva n.º 503381802.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098110

JOSÉ GUILHERME SILVA — CONTABILIDADE
E GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00138/
290998; identificação de pessoa colectiva n.º 504231715.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098170

QUALIDADE LUSITANA — PRODUTOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00214/
251103; identificação de pessoa colectiva n.º 506770028.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098161

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS COITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00219/
250504; identificação de pessoa colectiva n.º 506956350.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098153

RODRIGO DE CASTRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00198/
161202; identificação de pessoa colectiva n.º 506388000.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098188

TRANSPORTES CAEIRO E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00111/
240297; identificação de pessoa colectiva n.º 503815810.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098145

TRANSPORTES BOLAS BENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00158/
090301; identificação de pessoa colectiva n.º 505246155.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098234

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA BORDALOS SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 00110/
121196; identificação de pessoa colectiva n.º 503751251.

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2005. — O Conservador, Nélson Pinheiro.
2009098226

PORTO

GONDOMAR

FERNANDA PAIVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 992/050607; identificação de pessoa colectiva
n.º 507331796; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
050617.

Certifico que Emília Fernanda dos Santos Paiva, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A Sociedade adopta a firma Fernanda Paiva, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua Nova da Chieira, sem número, na freguesia
de Foz do Sousa, concelho de Gondomar.

2 — Desde já fica a gerência autorizada a transferir a sede social
pára outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como a criar ou extinguir em território nacional ou no
estrangeiro, agências, sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de máquinas para a in-
dústria extractiva e construção, serralharia mecânica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à quota da única sócia Emília Fernanda dos
Santos Paiva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Emília Fernanda
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dos Santos Paiva, desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatu-
ra para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 — Em ampliação dos seus poderes normais de gerente este pode-
rá comprar vender veículos automóveis de e ou para a sociedade.

ARTIGO 5.º

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

Declara a outorgante, que de sociedades unipessoais, só da presente
é sócia.

Mais declara a outorgante que a gerente fica desde já autorizada a
levantar o capital social depositado ria Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo da Área Metropolitana do Porto, nos termos do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comercias, a fim de fazer face às despesas
necessárias à formalização e inicio de actividade da sociedade.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2006912356

DALILA MAGALHÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 341/20030513; identificação de pessoa colectiva
n.º 506598071; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 2 e 3/050721.

Certifico que, por escritura de 20 de Julho de 2005, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi alterado o contrato, da sociedade anteriormente designada Dalila
& Carlos Martins, L.da, sendo do seguinte teor o contrato pelo qual
fica a reger-se:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Dalila Magalhães,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor Camilo de
Oliveira, 242, freguesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

2 — 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, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante, marisqueira,
snack-bar, bar, cafetaria, pastelaria, gelataria, padaria e casas de chá.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, ambas pertencentes à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando a
cargo da sócia única que se mantém como gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia fica autorizada a fazer prestações suplementares até ao
montante global de cinquenta mil euros.

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.

Mais certifico que Carlos Manuel Magalhães Marfins, cessou fun-
ções de gerente, em 20 de Julho de 2005, por renúncia.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2008278441

M. ESTÊVÃO — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 57 033/
050728; identificação de pessoa colectiva n.º P 507425987; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050728.

Certifico que Manuel Estêvão Freitas da Silva e Maria de Lurdes
Moreira Ribeiro, constituíram a sociedade em epígrafe, que fica a reger-
-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a firma M. Estêvão — Investimentos
Imobiliários, L.da, com sede na Rua da Lourinha, 39, 3.º, freguesia de
Rio Tinto, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais filiais
ou outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em construção, compra e venda e reven-
da de bens imóveis adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de sete mil seis-
centos e cinquenta euros, que pertence ao sócio Manuel Estêvão Frei-
tas da Silva e outra de sete mil trezentos e cinquenta euros, que per-
tence à sócia Maria de Lurdes Moreira Ribeiro.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios. A cessão a
estranhos depende do consentimento da sociedade, que terá preferên-
cia e depois os sócios individualmente considerados. Fica desde já auto-
rizada expressamente a divisão, no caso de cessão parcial. No caso da
sociedade pretender adquirir a quota, o valor a pagar será o correspon-
dente ao apurado no balanço realizado para o efeito, devendo ser liqui-
dado esse valor no prazo de dois anos em prestações semestrais, iguais
e sucessivas.

ARTIGO 5.º

a) A sociedade poderá proceder à amortização de qualquer quota
sempre que a mesma seja objecto de penhora, arresto, arrematação
ou de algum modo envolvida em processo judicial, com excepção de
inventário.

b) O direito de amortização caduca no prazo de um ano a partir do
conhecimento do respectivo fundamento de amortização.

c) A amortização será feita pelo valor que resultar do último ba-
lanço aprovado, acrescido da parte que lhe competir nos fundos de
reserva, depositado pela Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem
de direito, o valor do preço da amortização e notificado o depósito
ao titular da quota, deixará, desde esse momento, o mesmo titular de
ter qualquer direito ou interesses na sociedade, referentes à quota amor-
tizada.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade dispensada de caução e com remune-
ração que lhe for fixada em assembleia geral, fica afecta ao sócio
Manuel Estêvão Freitas da Silva, que desde já fica nomeado gerente,
incumbindo ao mesmo a representação da sociedade em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente.

2 — Os poderes de gerência podem ser delegados pelo sócio geren-
te no respectivo cônjuge ou em outra pessoa, não sócio, mas neste
caso só com o acordo de todos os sócios.

Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente poderá:
a) Adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis e veículos au-

tomóveis;
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer estabelecimen-

tos para a sociedade e alterar ou rescindir os seus contratos;
c) Adquirir, alienar e onerar participações noutras sociedades;
d) Adquirir quaisquer bens móveis e veículos automóveis sob o re-

gime de aluguer de longa duração ou leasing;
3 — A sociedade obriga-se com a intervenção do gerente nomeado.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de algum sócio os respectivos herdeiros
nomearão um que a todos represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009711300
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QUARESMA & PLÁCIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 801/
20000327; identificação de pessoa colectiva n.º 504900250;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 5 e 7/050727.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º, n.º 1, e 4.º, n.os1 e 2,
da sociedade em epígrafe, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens é de trinta mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma de
valor nominal de dezoito mil euros, pertencente ao sócio Alberto
Ferreira do Vale Quaresma, e outra de doze mil euros, pertencente à
sócia Maria Cândida de Matos Barbosa do Vale Quaresma.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio AIberto Ferreira do Vale Quaresma, que desde já é nomeado
gerente;

2 — Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura do gerente ora nomeado.

Mais certifico que Fernando Manuel Teixeira Plácido, cessou fun-
ções de gerente, em 7 de Julho de 2005, por renúncia.

Está conforme.

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

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009707834

RAMOS DAS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 505/
20010914; identificação de pessoa colectiva n.º 505743590; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/050727.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º n.º 2, da sociedade em epí-
grafe, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de quinhentos mil euros, mediante delibera-
ção da assembleia geral.

Está conforme.

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

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009707982

MANUEL PAIVA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 706/
20040716; identificação de pessoa colectiva n.º 505147335;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/050727.

Certifico que foi alterada a sede social, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Avenida do Dr. Domingos Gonçalves de Sá, 132, Entrada 13,
3.º, esquerdo, Rio Tinto, Gondomar.

Está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009707923

ERGOCRIA — SERRALHARIA E DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 13 713/
20001019; identificação de pessoa colectiva n.º 505185067; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/050727.

Certifico que, por escritura de 11 de Janeiro de 2005, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
o capital social da sociedade em epígrafe, foi alterado de € 5000 para
€ 17 500, tendo sido alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dezas-
sete mil e quinhentos euros, e está dividido em duas quotas, uma do
valor nominal de quinze mil euros, pertencente ao sócio Rui Júlio
Cutelo da Silva, e uma do valor nominal de dois mil e quinhentos
euros, pertencente ao sócio David Luís Vieira da Rocha.

Está conforme.

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

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009717643

SINAL D’IMAGEM, CONFECÇÃO E COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 57 028/
050714; identificação de pessoa colectiva n.º 507358619; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/050714.

Certifico que Maria Cidália da Rocha Ribeiro, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sinal d’Imagem, Confecção e Co-
mércio de Vestuário, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Travessa da Felga, sem número, freguesia
de Fânzeres, concelho de Gondomar.

3 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe e bem assim poderão ser criadas sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas de representação no território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção e comércio de vestuário e
similares.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ela sócia.

2 — A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.

3 — A sócia poderá efectuar suprimentos à sociedade, nos termos e
condições em que deliberar.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, será exercida pela própria sócia ou por não sócios,
ficando aquela, desde já, nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2008278409

ARFC — ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 57 027/
050714; identificação de pessoa colectiva n.º 507410203; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/050714.
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Certifico que António Roldão Ferreira da Cunha constituiu a socie-
dade em epígrafe que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de ARFC — Engenharia, Unipes-
soal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua da Fábrica, 50, loja 25, freguesia de
Fânzeres, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização, importação e exporta-
ção de acessórios e equipamentos eléctricos; instalação, manutenção
e reparações eléctricas, de telecomunicações e de segurança; compra
e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; activida-
des de engenharia e técnicas afins.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

2 — Poderão ser exigidas ao sócio único prestações suplementares
de capital até ao montante global de cem mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio único.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididos pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a cem mil euros.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2008278395

FRIEQOT — EQUIPAMENTOS HOTELEIROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 57 026/050714; identificação de pessoa colectiva
n.º 507393392; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
050714.

Certifico que Manuel Gouveia constituiu a sociedade em epígrafe
que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FRIEQOT — Equipamentos Hotelei-
ros, Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Dr. Porfírio de Andrade,
321, Bloco D, 2.º, direito, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gon-
domar.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de concelhos

limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e assistência a equipamen-
tos hoteleiros.

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 dez 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.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2008278379

ARAÚJO & PAULO — ELECTRO BOMBAS E PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 115/990329; identificação de pessoa colectiva
n.º 504345931; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/050719.

Certifico que Paulo Fernando da Costa Augusto, cessou funções de
gerente, por renúncia, em 1 de Janeiro de 2005.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009711173

FACRI — ESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6201/
950905; identificação de pessoa colectiva n.º 503494135; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/050719.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2005.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009707419

DON PROJECTO — REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 363/20030604; identificação de pessoa colectiva
n.º 506562794; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 7 e 8/050718.

Certifico que por escritura de 21 de Abril de 2005 lavrada no Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, o
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capital social da sociedade em epígrafe, foi alterado de € 5000 para
€ 7500, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete
mil e quinhentos euros, e está dividido em três quotas iguais, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Raquel Alexandra Nunes Soares, Paulo Jorge Machado
Baquetas e José Marino de Almeida Alves de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios já nome-
ados gerentes.

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

Mais certifico que foi alterada a sede social, da sociedade em epí-
grafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua de Vasco da Gama, 1119, Baguim do Monte, Gondomar.

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

Está conforme.

 20 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008278425

INSPECTRO — INSPECÇÃO DE INSTALAÇÕES
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 484/20031020; identificação de pessoa colectiva
n.º 506726967; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
1/050715.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Julho de 2005.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2008278417

MAVENDIS — MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 295/20030327; identificação de pessoa colectiva
n.º 506429997; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 2 e 3/050722.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º n.os 1 e 2, da sociedade em
epígrafe, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Élio da Silva Fer-
nandes, que se mantêm como gerente.

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

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

Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2008278450

CÓKING — CHURRASQUEIRA TAKE AWAY,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 57 031/050722; identificação de pessoa colectiva
n.º 507371372; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
050722.

Certifico que Daniel Jorge Pinto Campos Pinho e Alfredo Fernan-
do dos Santos Vaz, constituíram a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CÓKING — Churrasqueira Take
Away, L.da, com sede na Rua de José Régio, 46, freguesia de Rio Tin-
to, concelho de Gondomar.

§ 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 fabrico, comércio de refeições, produ-
tos alimentares e bebidas, churrasqueira, exploração de take away.

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 ca-
pital 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, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 — Salvo acordo em 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 noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar de entre eles um representante co-
mum.

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.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2008278468
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CRISTINA CARNEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 57 032/
050726; identificação de pessoa colectiva n.º P 507401670; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/050726.

 Certifico que Cristina Paula Gonçalves Leite Maciel, constituiu a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cristina Carneiro, Unipessoal, L.da
2 — Tem a sua sede na Rua Nova do Forno, 67, 4.º, esquerdo, tra-

seiras, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de publicidade, marketing e
assessoria de comunicação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão da sócia, ficando, desde já, nomeada ge-
rente ela sócia única.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital 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.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2008278476

AIC — AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 267/
20010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505511991; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20050726.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Junho de 2005.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009707877

MARIA JÚLIA DA SILVA FERNANDES LOPES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 438/
20010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505518570; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/20050726.

Certifico que a sociedade em epigrafe, anteriormente denominada
Maria Júlia da Silva Fernandes Lopes & Filha, L.da, foi transformada
em sociedade unipessoal, ficando a reger-se pelo seguinte articulado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Júlia da Silva Fernandes Lopes,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua da Escoura, s/n, da freguesia de Jovim,
concelho de Gondomar.

§ 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.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de farmácia;

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cento e
cinquenta mil euros e está representado por uma única quota de valor
nominal de cento e cinquenta mil euros, que pertence à única sócia
Maria Júlia da Silva Fernandes Lopes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, será exercida pela única sócia Maria Júlia
da Silva Fernandes Lopes, desde já nomeada gerente.

§ único. A sociedade fica vinculada com a intervenção de um gerente.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009707869

ROSA SANTOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 36 101/
820211; identificação de pessoa colectiva n.º 501249192; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/050726.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de € 4987,98 para € 5000, tendo sido alterado o artigo 3.º, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de cinco mil euros e
está dividido em duas quotas, uma quota do valor nominal de três mil
euros, que pertence ao sócio Marcelino de Jesus Silva e outra quota de
valor nominal de dois mil euros, que pertence à sócia Maria Rosa de
Sousa Santos Silva.

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

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2008277658

CONSTRUÇÕES MAINSEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6719/
960129; identificação de pessoa colectiva n.º 503600776; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/050725.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Junho de 2005.

Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009707842

TRANSINOX — COMÉRCIO DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4804/
940729; identificação de pessoa colectiva n.º 503281069; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/050725.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Junho de 2005.

Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009707826
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MANUEL CASTRO SANTOS ROCHA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 57 030/
050722; identificação de pessoa colectiva n.º 507387945; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/050722.

Certifico que Manuel Castro dos Santos Rocha constituiu a socie-
dade em epígrafe que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Manuel Castro Santos Rocha —
 Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Combatentes da Grande
Guerra, 55, São Cosme, Gondomar.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou de concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais, agências ou outras formas de
representação social, em qualquer parte do território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por actividade a construção e reparação de edi-
fícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde a uma única quota, de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante Manuel Castro dos Santos Rocha.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme respectiva decisão, será exercida pelo sócio que
desde já é nomeado gerente.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção 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,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até dez vezes o valor
do capital social, mediante decisão tomada pelo sócio.

Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009721330

CARLOS GONÇALVES — ARTIGOS RELIGIOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 57 029/
050721; identificação de pessoa colectiva n.º P 507368851; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/050721.

Certifico que Carlos José da Silva Gonçalves, Maria Belmira da Silva
de Jesus Gonçalves e Fernando Manuel Santos de Sousa Neves, cons-
tituíram a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Gonçalves — Artigos Religio-
sos, L.da, com sede na Avenida da Foz do Sousa, 1513, freguesia de
Foz do Sousa, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes e podem ser criadas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em fabrico, comércio por grosso e a re-
talho, importação e exportação de artigos religiosos e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros, e corresponde à soma de três quotas, uma de cinco mil e cem

euros que pertence ao sócio Carlos José da Silva Gonçalves, outra de
dois mil e quinhentos euros que pertence à sócia Maria Belmira da
Silva de Jesus Gonçalves e outra de dois mil e quatrocentos euros que
pertence ao sócio Fernando Manuel Santos de Sousa Neves.

§ 1.º O capital social encontra-se realizado em dinheiro em 50 %
do seu valor, devendo a restante parte ser realizada na mesma espécie
no prazo de um ano a partir desta data.

§ 2.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de cinquenta mil euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por Car-
los José da Silva Gonçalves e Fernando Manuel Santos de Sousa Ne-
ves que desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a intervenção de um gerente;

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão:

a) Adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis e veículos au-
tomóveis;

b) Tomar de. arrendamento ou trespasse quaisquer estabelecimen-
tos para a sociedade e alterar ou rescindir os seus contratos;

c) Adquirir; alienar e onerar participações noutras sociedades;
d) Adquirir, quaisquer bens móveis e veículos automóveis sob o

aluguer de longa duração ou leasing;
§ 3.º A gerência da sociedade poderá designar em assembleia geral

a nomeação de um procurador como seu representante em actos es-
pecíficos.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, para
estranhos, depende do consentimento da sociedade à qual fica reser-
vado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar.

§ único. Caso a cessão se efectue sem prévio consentimento da
sociedade, o cedente indemnizará a sociedade pelo valor da quota,
apurada em face do balanço reportado a data da cessão ou pelo valor
por que esta se haja efectuado, caso seja superior aquela.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões das assem-
bleias gerais serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos só-
cios com, pelo menos quinze dias de antecedência.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009707648

VASCO FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 694/
20011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505420260; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/050721.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Julho de 2005.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2004603313

MANUEL CARDOSO & AMÉRICO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 561/
20011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505744856; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/050721.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Julho de 2005.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009707656
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ALBINESTO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5572/
970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503916021; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/050721.

Certifico que foi alterada a sede social, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Travessa do Seixo, 376, Armazém 11, Fânzeres, Gondomar.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009707664

PORTUGEN — ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7594/
961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503669105;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 26; números e
data das apresentações: 2 e 3/050630.

Certifico que cessou funções de fiscal único da sociedade em epí-
grafe, Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC, representada por José
Pereira Alves e foi designado, até ao final do mandato em curso, o
Fiscal Único, Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, L.da, re-
presentada por José Pereira Alves, casado, por deliberação de 30 de
Março de 2004.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2008278433

JÚLIO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 062/
20010108; identificação de pessoa colectiva n.º 505270153; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/050720.

Certifico que por escritura de 21 de Junho de 2005, lavrada no
Cartório Notarial de Vila do Conde, o capital social da sociedade em
epígrafe, foi alterado de € 5000 para € 25 000, tendo sido alterados
os artigos 3.º, 4.º e 9.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de sucatas e
de desperdícios metálicos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, representado por duas quotas iguais de doze mil e
quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José
Fernando de Sousa Rodrigues e Serafim Fernando de Sousa Rodrigues.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de dez vezes o capital social.

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

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009717414

SUPERLIVROS.COM — COMÉRCIO DE LIVROS
E ARTIGOS MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 199/
20010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505145340; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/050722.

Certifico que, foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Junho de 2005.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2006912160

MÓVEIS GANDRA & GANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 36 334/82041; identificação de pessoa colectiva n.º 501226729;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 9 e inscrições n.os 17 e 18; nú-
meros e data das apresentações: 7, 8 e 9/050707.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º, da sociedade
em epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Móveis Gandra & Gandra, L.da,
tem a sua sede na Rua do Bazar, 56 a 62, Rio Tinto, Gondomar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de seis mil euros, dividi-
do em duas quotas, uma do valor nominal de mil trezentos e vinte
euros pertencente à sócia Angélica da Conceição Peixoto da Rocha
Gandra e outra do valor nominal de quatro mil seiscentos e oitenta
euros pertencente ao sócio Bernardino Alfredo Sousa Gandra

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme for deliberado em Assembleia geral, será exercida por só-
cios ou não sócios.

Mais certifico que cessaram funções de gerentes Miguel Alexandre
Teixeira; Sandra Isabel de Campos dos Santos Silva e Nuno Miguel de
Campos dos Santos Silva, em 7 de Abril de 2005, por renúncia e foram
nomeados gerentes Bernardino Alfredo Sousa Gandra e Angélica da Con-
ceição Peixoto da Rocha Gandra, por deliberação de 7 de Abril de 2005.

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

Está conforme.

8 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009706692

MIRAJÁ — COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 35 774/
20020508; identificação de pessoa colectiva n.º 503685852; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 6/050714.

Certifico que foram designados os órgãos sociais, para o quadriénio
de 2005/2008, da sociedade em epígrafe, por deliberação de 15 de
Março de 2005.

Administrador único: José Martins Gaspar, casado.
Fiscal único: Manuel Pereira de Sousa Ramos, casado, ROC.
Suplente: Adriano Torres da Silva, casado, ROC.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009721616

SOUSA & SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 833/
990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504607820; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/050715.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Julho de 2005.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2011026350

JOSÉ MARTINS DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 259/
870601; identificação de pessoa colectiva n.º 501833617; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/050718.
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Certifico que foi alterada a sede social, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua do 25 de Abril, 361, 2.º, frente, sala 206, São Cosme,
Gondomar.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009721675

DOUROCONTA — GABINETE DE APOIO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 46 831/900202; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 4/050721.

Certifico que foi alterada a sede social, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Caminho de Pevidal, 90, São Cosme, Gondomar.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009716477

OLINDO DOS SANTOS MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 22 534/
770211; identificação de pessoa colectiva n.º 500655413; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 6/050720.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º, da sociedade em epígrafe,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros e está dividido em três quotas,
sendo uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros, perten-
cente à sócia Lucinda Pereira da Silva, e duas no valor nominal de mil
duzentos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Teresa Maria da Silva Moreira e Armando Luís da Silva Moreira.

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

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Rodrigues.
2009707389

LOUSADA

CAVES DO MONTE — VINHOS, L.DA

Sede: Paraíso, Sousela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00543/
920731; identificação de pessoa colectiva n.º 502824298; número
e data da apresentação: 28062005.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008227529

FREDIMARQUE — INDÚSTRIAS DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Tojeiro, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00555/
921119; identificação de pessoa colectiva n.º 502869569; número
e data da apresentação: 23072005.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2008247252

SALGADO & NETO — TÊXTEIS, S. A.

Sede: Lugar do Souto, Casais, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00552/
921016; identificação de pessoa colectiva n.º 502859776; número
e data da apresentação: 20072005.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2011100780

PAREDES

CARVALHO & LEAL — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01367/
19941013; identificação de pessoa colectiva n.º 503279293;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20050711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para a Rua de Rui Barros, 136, Lordelo, Paredes.

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

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2007803585

ADÃO BESSA & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03393/
20050708; identificação de pessoa colectiva n.º 507346157; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050708.

Certifico que entre Adão Fernando da Silva Bessa e mulher Maria
Amélia Pacheco da Silva, casados sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo teor
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Adão Bessa & Pacheco, L.da, tem a
sua sede na Rua de Nossa Senhora de Chãos, freguesia de Bitarães,
concelho de Paredes.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agênci-
as, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e retalho de
bebidas alcoólicas e café; outro comércio a retalho de produtos ali-
mentares em estabelecimento especial.

ARTIGO 3.º

O capital social subscrito, em dinheiro, é de vinte e cinco mil eu-
ros, está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de doze mil
e quinhentos euros cada, tituladas uma em nome do sócio Adão Fer-
nando da Silva Bessa e a outra em nome da sócia Maria Amélia Pa-
checo da Silva.

§ único. Nesta data, cada sócio realizou 50 % da sua entrada, de-
vendo o restante ser realizado no prazo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cento e cinquenta mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência social fica afecta a sócios ou a não sócios, eleitos
em assembleia geral e com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado igualmente em assembleia geral.

2 — Não obstante o disposto no número anterior, ficam desde já
nomeado gerentes o sócio, Adão Fernando da Silva Bessa.
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3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

4 — Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Dar e tomar de arrendamento quaisquer bens da e para a socie-

dade, independentemente do prazo, alterar ou rescindir os respecti-
vos contratos.

b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais.

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis para ou da socie-
dade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos contratos.

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração.

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; Porém, a favor de estra-
nhos, carece do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a percen-
tagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras forma-
lidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009853628

JM3 — AUTO — COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02750/
20020306; identificação de pessoa colectiva n.º 505983613; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20050711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 1.º e 3.º do pacto, cujo teor passou a ser o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma JM3 — Comércio Auto e Móveis, L.da

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de automóveis e co-
mércio de móveis.

Está conforme.

18 de Julho de 2005 — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2007786389

PORTO — 1.A SECÇÃO

CORES E COISAS — PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE OBJECTOS PARA A DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4959/970109; identificação de pessoa colectiva n.º 503797294;
número e data da apresentação: PC-436/200603; pasta n.º 4959.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677331

FOZIMATER — IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 866/20031029; identificação de pessoa colectiva n.º 506748359;
número e data da apresentação: PC-455/200605; pasta n.º 12 866.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677366

CAFÉ CUBANGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 639/680722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501067507; número e data da apresentação: PC-644/230605;
pasta n.º 8123.

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

29 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010665970

EDIGAL — EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 103/790801; identificação de pessoa colectiva
n.º 500882185; número e data da apresentação: PC-640/230605;
pasta n.º 19 381.

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

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673050

FUNERÁRIA SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 385/010611; identificação de pessoa colectiva
n.º 505373246; número e data da apresentação: PC-622/230605;
pasta n.º 10 385.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010654455

ALBINO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 319/821220; identificação de pessoa colectiva
n.º 501345108; número e data da apresentação: PC-641; pasta n.º
21 252.

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

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010665910

CASA BACELAR — ESTABELECIMENTO DE GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 302/580424; identificação de pessoa colectiva
n.º 500329109; número e data da apresentação: PC-648; pasta
n.º 21 089.

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

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010665830
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CARVALHEIRA FERNANDES E FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 518/911219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502664002; número e data da apresentação: PC-638/230605;
pasta n.º 8847.

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

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004439637

BARBEARIA INVICTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 488/680419; identificação de pessoa colectiva
n.º 500533164; número e data da apresentação: PC-646/230605;
pasta n.º 17 217.

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

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010665899

ACERTADIESEL — LABORATÓRIOS DIESEL, PEÇAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 322/791023; identificação de pessoa colectiva
n.º 500914001; número e data da apresentação: PC-621/230605;
pasta n.º 19 069.

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

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673069

EMÍLIO CARDOSO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 028; identificação de pessoa colectiva n.º 500523932; nú-
mero e data da apresentação: PC-687/230605; pasta n.º 5686.

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

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000887317

COLÉGIO D. DUARTE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 802/661107; identificação de pessoa colectiva
n.º 501057072; número e data da apresentação: PC-791/270605;
pasta n.º 3970.

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

4 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673085

BENJAMIM BARBOSA E IRMÃOS

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 422/810901; identificação de pessoa colectiva
n.º 501208488; número e data da apresentação: PC-606/230605;
pasta n.º 12 389.

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

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2010673077

CONSTRUÇÃO CURIBITA,  S.  A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 745/900601; identificação de pessoa colectiva
n.º 502358181; número e data da apresentação: PC-784/270605;
pasta n.º 4822.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673107

FERNANDO RENTE & ALFREDINA RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 339/820401; identificação de pessoa colectiva
n.º 501265252; número e data da apresentação: PC-769/270605;
pasta n.º 4614.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673093

CALM — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7394/990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504507222;
número e data da apresentação: PC-759/270605; pasta n.º 7394.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673115

FÁTIMA LIZ & MAIA — CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 452/021111; identificação de pessoa colectiva
n.º 506183246; número e data da apresentação: PC-760/270605;
pasta n.º 12 452.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673140

ESTATIUS PORTUGAL — GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 880/20031113; identificação de pessoa colectiva
n.º 506750671; número e data da apresentação: PC-812/270605;
pasta n.º 12 880.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673131
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EUGÉNIO & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 251/020611; identificação de pessoa colectiva
n.º 506161633; número e data da apresentação: PC-756/270605;
pasta n.º 12 251.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011036917

DR. FRANCISCO M. SERDOURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 640/20030408; identificação de pessoa colectiva
n.º 506513130; número e data da apresentação: PC-751/270605;
pasta n.º 12 640.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002152063

FARMÁCIA CORTES PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 508/20010702; identificação de pessoa colectiva
n.º 505419335; número e data da apresentação: PC-781/270605;
pasta n.º 10 508.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673174

CARVALHIDOSAN — CONSULTÓRIOS CLÍNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 323/20020730; identificação de pessoa colectiva
n.º 506224520; número e data da apresentação: PC-758/2; pasta
n.º 12 323.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673166

FERFIRMA — TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7182/981111; identificação de pessoa colectiva n.º 504286242;
número e data da apresentação: PC-787/270605; pasta n.º 7182.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673182

CRISTINA GAMBOA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 978/010920; identificação de pessoa colectiva
n.º 505687780; número e data da apresentação: PC-777/270605;
pasta n.º 10 978.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2041165820

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA RUI
SILVA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 324/20020730; identificação de pessoa colectiva
n.º 506185893; número e data da apresentação: PC-780/270605;
pasta n.º 12 324.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673204

CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICO MANUELA AROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 263/010515; identificação de pessoa colectiva
n.º 505489210; número e data da apresentação: PC-811/270605;
pasta n.º 10 263.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673190

DOCIMED — SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7163; identificação de pessoa colectiva n.º 504274929; núme-
ro e data da apresentação: 864/280605; pasta n.º 7163.

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

19 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008938778

AUDIVALOR — AUDITORIA E GESTÃO FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 626; identificação de pessoa colectiva n.º 501937234; nú-
mero e data da apresentação: 866/280605; pasta n.º 16 026.

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

19 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008938786

ARIMAL — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 933; identificação de pessoa colectiva n.º 505426463; nú-
mero e data da apresentação: 867/280605; pasta n.º 10 933.

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

19 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008938794

ELECTRO RAMADA ALTA, TRANSFORMADORES
E COMPONENTES ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 555; identificação de pessoa colectiva n.º 501426248; nú-
mero e data da apresentação: 906/280605; pasta n.º 16 029.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008938735

AMÂNDIO CARDOSO IRMÃO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 400; identificação de pessoa colectiva n.º 500522448; nú-
mero e data da apresentação: 901/280605; pasta n.º 19 300.

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

19 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008938727

CLÍNICA FISIÁTRICA DIAMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5995; identificação de pessoa colectiva n.º 504015060; núme-
ro e data da apresentação: 862/280605; pasta n.º 5995.

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

19 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008938751

CANGURU SPORT — ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3388; identificação de pessoa colectiva n.º 503466743; núme-
ro e data da apresentação: 863/280605; pasta n.º 3388.

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

19 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008938760

ANTÓNIO MOREIRA CARNEIRO JÚNIOR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 149/750313; identificação de pessoa colectiva
n.º 500025487; número e data da apresentação: PC-805/270605;
pasta n.º 5860.

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

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004030070

ELIPSE — GESTÃO DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 158/20040723; identificação de pessoa colectiva
n.º 500344981; número e data da apresentação: PC-802/270605;
pasta n.º 13 158.

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

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940233

AUGUSTO TEIXEIRA COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 389/750721; identificação de pessoa colectiva
n.º 500317771; número e data da apresentação: PC-768/270605;
pasta n.º 8904.

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

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940225

EQUIMONT — EQUIPAMENTOS E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 828/801114; identificação de pessoa colectiva
n.º 501084673; número e data da apresentação: PC-779/270605;
pasta n.º 9163.

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

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010655222

ACOSTA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 584/850313; identificação de pessoa colectiva
n.º 501520015; número e data da apresentação: PC-767/270605;
pasta n.º 5674.

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

8 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940268

FUNDIÇÃO DO CAMPO ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 559/420415; identificação de pessoa colectiva
n.º 500122407; número e data da apresentação: PC-785/270605;
pasta n.º 3814.

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

8 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940241

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO PARA IMAGEM J. GOMES
DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7135/981027; identificação de pessoa colectiva n.º 504274619;
número e data da apresentação: PC-775/270605; pasta n.º 7135.

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

7 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007781590

A SEMEADORA — SOCIEDADE DE SEMENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 170/680409; identificação de pessoa colectiva
n.º 500304637; número e data da apresentação: PC-957/280605;
pasta n.º 3089.

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

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940314
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ETIQUETAS CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 006/790706; identificação de pessoa colectiva
n.º 500873780; número e data da apresentação: PC-950/280605;
pasta n.º 11 015.

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

8 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940292

CENTRO DE SHIATSUTERAPIA E ACUPUNCTURA
DO CAMPO ALEGRE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7358/990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504655493;
número e data da apresentação: PC-943/280605; pasta n.º 7358.

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

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940349

ALMEIDA & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3454/950727; identificação de pessoa colectiva n.º 503473588;
número e data da apresentação: PC-960/280605; pasta n.º 3454.

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

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940330

CENTRO MÉDICO IMAGIOLÓGICO — DR. JOSÉ
CABRAL E DR.A MANUELA SOEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 917/900215; identificação de pessoa colectiva
n.º 502293632; número e data da apresentação: PC-948/280605;
pasta n.º 1464.

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

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940322

AJANTA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 095/840927; identificação de pessoa colectiva
n.º 501528300; número e data da apresentação: PC-956/280605;
pasta n.º 3649.

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

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940365

CRIDEA — INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 994/20040312; identificação de pessoa colectiva
n.º 506752445; número e data da apresentação: PC-949/280605;
pasta n.º 12 994.

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

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940357

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA S. GONÇALO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2928/950210; identificação de pessoa colectiva n.º 503356514;
número e data da apresentação: PC-952/280605; pasta n.º 2928.

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

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940420

EUGÉNIO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 678/820705; identificação de pessoa colectiva
n.º 501299602; número e data da apresentação: PC-575/220605;
pasta n.º 15 664.

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

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677471

ALGOPORT — ALGODÕES E REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 635/760128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500433186; número e data da apresentação: PC-566/22062005;
pasta n.º 13 647.

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

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010195841

ABÍLIO DUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 393/710820; identificação de pessoa colectiva
n.º 500006571; número e data da apresentação: PC-559/220605;
pasta n.º 13 730.

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

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677498

BOIZÃO — RESTAURANTE BRASILEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 859/20031016; identificação de pessoa colectiva
n.º 506701166; número da prestação de contas: PC-562; pasta
n.º 12 859.

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

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677501
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CLÍNICA DA MAMA DA BOAVISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 275/20041112; identificação de pessoa colectiva
n.º 506912248; número e data da apresentação: PC-561/22062005;
pasta n.º 13 275.

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

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010160401

FONTE DA MOURA IMÓVEIS — SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1093/930316; identificação de pessoa colectiva n.º 502953357;
número e data da apresentação: PC-360/14062005; pasta n.º 1093.

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

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2010666445

FIANDHER MALHAS — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6643/20050614; identificação de pessoa colectiva
n.º 504169785; número e data da apresentação: PC-357/140605;
pasta n.º 6643.

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

14 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010656776

CRUSTÁCEOS — DESIGN E MONTAGEM DE VIVEIROS
DE MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6687/980602; identificação de pessoa colectiva n.º 504771515;
número e data da apresentação: PC-400/160605; pasta n.º 6687.

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

21 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010656784

DELBETE — CABELEIREIRA E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 359/920609; identificação de pessoa colectiva n.º 502777141;
número e data da apresentação: PC-627/20030623; pasta n.º 359.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

24 de Julho de 2003. — O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002638128

ERNESTO DA SILVA BASÍLICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 972/910409; identificação de pessoa colectiva
n.º 502532483; número e data da apresentação: PC-362/140506;
pasta n.º 6876.

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

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2010666488

CIP — CENTRO DE INGLÊS PARA PROFICIÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 637/851217; identificação de pessoa colectiva
n.º 501556460; número e data da apresentação: PC-355/140605;
pasta n.º 12 390.

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

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2010666470

FONTES & PERES — GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 665/881017; identificação de pessoa colectiva
n.º 502049405; número e data da apresentação: PC-369/140605;
pasta n.º 19 269.

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

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001447167

AUTO COMERCIAL OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 189/570119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500526745; número e data da apresentação: PC-367/140605;
pasta n.º 3782.

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

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2010666267

A. C. PÃES TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 876; identificação de pessoa colectiva n.º 500000590; nú-
mero e data da apresentação: PC-356/140605; pasta n.º 5774.

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

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2010666259

ANTÓNIO SANTOS BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 874/800213; identificação de pessoa colectiva
n.º 500951764; número e data da apresentação: PC-363/140605;
pasta n.º 19 589.

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

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010666100

FERNANDO JORGE PINTO DE SOUSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 221; identificação de pessoa colectiva n.º 501222375; nú-
mero e data da apresentação: PC-361/140605; pasta n.º 3533.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2004 da sociedade em
epígrafe.

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010666291

EDICRASTO — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 025/900302; identificação de pessoa colectiva
n.º 502301244; número e data da apresentação: PC-359/140605;
pasta n.º 1487.

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

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010666283

CAMÕES & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 948/491003; identificação de pessoa colectiva
n.º 500051640; número e data da apresentação: PC-366/140605;
pasta n.º 13 784.

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

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2010666461

BRAGA & ARAÚJO — COMÉRCIO DE MATERIAL
METÁLICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 984/930208; identificação de pessoa colectiva n.º 502931930;
número e data da apresentação: PC-365/140605; pasta n.º 984.

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

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2010666453

ARISTIDES REIS SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 807/850520; identificação de pessoa colectiva n.º 501530533;
número e data da apresentação: PC-368/140605; pasta n.º 17 462.

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

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010666119

CLÍNICA A .  &  T. BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 479/021202; identificação de pessoa colectiva n.º 506370348;
número e data da apresentação: PC-447/200605; pasta n.º 12 479.

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

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000182860

CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DAS ANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 084/20040526; identificação de pessoa colectiva n.º 506916359;
número e data da apresentação: PC-457/200605; pasta n.º 13 084.

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

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010666143

CARPINTARIA DAS FONTAINHAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 891/20020304; identificação de pessoa colectiva
n.º 506532534; número e data da apresentação: PC-450/200605;
pasta n.º 11 891.

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

22 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010666127

ETACH — EMPRESA DE TECNOLOGIA DE ÁGUAS
PARA CONSUMO HUMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 655/20030422; identificação de pessoa colectiva n.º 506532534;
número e data da apresentação: PC-443/200605; pasta n.º 12 655.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673042

BIOMÁXIMA — SERVIÇOS DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 738/20030626; identificação de pessoa colectiva
n.º 506365840; número e data da apresentação: PC-438/200605;
pasta n.º 12 738.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010154258

DIGINEXO — INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5772/971001; identificação de pessoa colectiva n.º 5039746501;
número e data da apresentação: PC-442/200605; pasta n.º 5772.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677293

DATA DENTAL — LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS

E EQUIPAMENTOS AFINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 930/930122; identificação de pessoa colectiva n.º 502909030;
número e data da apresentação: PC-458/200605; pasta n.º 930.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677277
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A. H. C. PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6931/980812; identificação de pessoa colectiva n.º 504217798;
número e data da apresentação: PC-765/270605; pasta n.º 6931.

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

5 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010673263

A. V. S. — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 293; identificação de pessoa colectiva n.º 506172619; nú-
mero e data da apresentação: 830/280605; pasta n.º 12 293.

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

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939669

CERTIFICADO — COMÉRCIO DE ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2808; identificação de pessoa colectiva n.º 503332097; núme-
ro e data da apresentação: 1098/290605; pasta n.º 2808.

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

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005617920

DOURO BRINDES — IMPORTADOR E EXPORTADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1620; identificação de pessoa colectiva n.º 503092045; núme-
ro e data da apresentação: 819/280605; pasta n.º 1620.

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

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939715

COURO LATINO — COMÉRCIO DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 288; identificação de pessoa colectiva n.º 506159086; nú-
mero e data da apresentação: 827/20050628; pasta n.º 12 288.

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

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939901

ANTÓNIO FIGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1259; identificação de pessoa colectiva n.º 502989653; núme-
ro e data da apresentação: 832/20050628; pasta n.º 1259.

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

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009839650

BOA-NOVA, FERNANDES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 370; identificação de pessoa colectiva n.º 506286320; nú-
mero e data da apresentação: 834/28062005; pasta n.º 12 370.

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

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939642

ANTÓNIO CASTRO PINTO E PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 506; identificação de pessoa colectiva n.º 500858284; nú-
mero e data da apresentação: 1148/29062005; pasta n.º 2852.

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

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939634

F. TÁVORA & J. B. TÁVORA — ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5311; identificação de pessoa colectiva n.º 503880710; núme-
ro e data da apresentação: 1160/29062005; pasta n.º 5311.

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

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939626

ANITEX — COMÉRCIO
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 686; identificação de pessoa colectiva n.º 501475664; nú-
mero e data da apresentação: 845/28062005; pasta n.º 3983.

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

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008938980

DIBEL — SOCIEDADE IMPORTADORA DE PRODUTOS
DE BELEZA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 105; identificação de pessoa colectiva n.º 501712978; nú-
mero e data da apresentação: 872/28062005; pasta n.º 17 184.

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

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008938999

ANITEX — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1890; identificação de pessoa colectiva n.º 503145564; núme-
ro e data da apresentação: 844/28062005; pasta n.º 1890.

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

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939006
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EQUIRENT — ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 82; identificação de pessoa colectiva n.º 502711574; número e
data da apresentação: 1035/20050629; pasta n.º 82.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008930777

ANTÓNIO SÉRGIO BASTOS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 054; identificação de pessoa colectiva n.º 506853284; nú-
mero e data da apresentação: 1095/20050629; pasta n.º 13 054.

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

25 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008930556

ENGIGRAFO — ENGENHARIA E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1544; identificação de pessoa colectiva n.º 503065668; núme-
ro e data da apresentação: 1029/20050629; pasta n.º 1544.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004439610

CERTINVAN — SOCIEDADE DE GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 838; identificação de pessoa colectiva n.º 502894792; número
e data da apresentação: 1026/20050629; pasta n.º 838.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008930769

CONFECÇÕES EMÍLIA VAZ RESENDE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9252; identificação de pessoa colectiva n.º 505028450; núme-
ro e data da apresentação: 1025/20050629; pasta n.º 9252.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008485080

EDMUNDO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3602; identificação de pessoa colectiva n.º 503523968; núme-
ro e data da apresentação: 1037/20050629; pasta n.º 3602.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009648838

DUO ANETTE JORGE — ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7864; identificação de pessoa colectiva n.º 504332279; núme-
ro e data da apresentação: 1028/20050629; pasta n.º 7864.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004439645

DECOZIM IV — ESTÚDIO DE COZINHAS
DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8643; identificação de pessoa colectiva n.º 504862723; núme-
ro e data da apresentação: 1033/20050629; pasta n.º 8643.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008930742

ALMEIDA & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 355; identificação de pessoa colectiva n.º 500309248; nú-
mero e data da apresentação: 1040/20050629; pasta n.º 4465.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008930815

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. JOÃO AGULHA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 592; identificação de pessoa colectiva n.º 506435598; nú-
mero e data da apresentação: 1027/20050629; pasta n.º 12 592.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003409270

D. T. R. G. — DEPÓSITO DE TABACOS
E REPRESENTAÇÕES GERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 672; identificação de pessoa colectiva n.º 500278113; nú-
mero e data da apresentação: 1088/20050629; pasta n.º 15 768.

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

25 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008930530

FULLPARK — EQUIPAMENTOS DE GESTÃO
E CONTROLE DE PARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 567; identificação de pessoa colectiva n.º 506432130; nú-
mero e data da apresentação: 1083/20050629; pasta n.º 12 567.

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

25 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008930599
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FERREIRA DOS SANTOS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 340; identificação de pessoa colectiva n.º 500114528; nú-
mero e data da apresentação: 1078/20050629; pasta n.º 970.

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

25 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008930580

AMORIM MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2032; identificação de pessoa colectiva n.º 503164194; núme-
ro e data da apresentação: 1135/20050629; pasta n.º 2032.

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

25 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008930572

F. S. TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5358; identificação de pessoa colectiva n.º 503890359; núme-
ro e data da apresentação: PC-1114/29062005; pasta n.º 5358.

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

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010405676

CAFETARIA ARCADA DA ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4018; identificação de pessoa colectiva n.º 503599972; núme-
ro e data da apresentação: PC-1146/29062005; pasta n.º 4018.

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

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939600

ANDANTE — DISCOS, MÚSICA E SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 115; identificação de pessoa colectiva n.º 501412077; nú-
mero e data da apresentação: PC-1136/29062005; pasta n.º 7460.

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

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004441402

FÁTIMA FALCÃO — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7999; identificação de pessoa colectiva n.º 504586017; núme-
ro e data da apresentação: PC-1138/29062005; pasta n.º 7999.

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

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004441429

BAPTISTA & LIMA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 648; identificação de pessoa colectiva n.º 504296140; nú-
mero e data da apresentação: PC-831/28062005; pasta n.º 21 711.

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

19 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939014

A. M. OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4221; identificação de pessoa colectiva n.º 503642398; núme-
ro e data da apresentação: PC-1143/29062005; pasta n.º 4221.

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

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011056691

ELECTRIFICADORA VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 291; identificação de pessoa colectiva n.º 501064222; nú-
mero e data da apresentação: PC-1107/20050629; pasta n.º 19 280.

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

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939618

EUROTUR — TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9528; identificação de pessoa colectiva n.º 504976575; núme-
ro e data da apresentação: PC-1134/29062005; pasta n.º 9528.

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

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004438827

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DA PRELADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 776; identificação de pessoa colectiva n.º 505439573; nú-
mero e data da apresentação: PC-1113/29062005; pasta n.º 10 776.

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

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010405617

FRANCISCO DE JESUS CARVALHO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 931; identificação de pessoa colectiva n.º 500354464; nú-
mero e data da apresentação: PC-1109/29062005; pasta n.º 1967.

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

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010405684
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FILINTO & SANTOS COSTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 456; identificação de pessoa colectiva n.º 500352909; nú-
mero e data da apresentação: PC-1110/29062005; pasta n.º 19 572.

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

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010405722

DR. DIAMANTINO SILVA — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1133; identificação de pessoa colectiva n.º 502972963; núme-
ro e data da apresentação: PC-1157/29062005; pasta n.º 1133.

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

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009553349

AURORA PROENÇA RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 948/010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505700565;
número e data da apresentação: PC-439/200605; pasta n.º 10 948.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010154150

FELISMINO & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 300/440726; identificação de pessoa colectiva n.º 500110603;
número e data da apresentação: PC-453/200605; pasta n.º 11 300.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004109912

DIPROFISIO — GABINETE DE DIVULGAÇÃO
E PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE DE FISIOTERAPIA

E PROMOÇÃO DA SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 812/921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502894016;
número e data da apresentação: PC-480/210605; pasta n.º 480.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677358

FROSSOS PROMOTORA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7578/990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504820923;
número e data da apresentação: PC-445/200605; pasta n.º 7578.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677340

EUGÉNIO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 355/441002; identificação de pessoa colectiva
n.º 500525390; número e data da apresentação: PC-468/210606;
pasta n.º 19 084.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004405317

CLÍNICA DENTÁRIA DA CARVALHOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1182/881219; identificação de pessoa colectiva n.º 502078723;
número e data da apresentação: PC-483/210604; pasta n.º 19 232.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008554937

CENTRO COMERCIAL DE S. DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 357/470613; identificação de pessoa colectiva
n.º 500060916; número e data da apresentação: PC-477/210605;
pasta n.º 14 583.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677307

FLUCAL — FLUIDOS E CALOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 013/870812; identificação de pessoa colectiva
n.º 501867224; número e data da apresentação: PC-473/210506;
pasta n.º 17 048.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004405597

ENDOCLAB — LABORATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA
E PATOLOGIA CLÍNICA, DOUTOR I, SALCEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 815/830415; identificação de pessoa colectiva
n.º 501374205; número e data da apresentação: PC-482/210605;
pasta n.º 3290.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677315

CIVI 4 — PROJECTISTA E CONSULTORES
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4467/98; identificação de pessoa colectiva n.º 503694959; nú-
mero e data da apresentação: PC-485/210604; pasta n.º 4467.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010418182

ANTAS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 211/810701; identificação de pessoa colectiva n.º 501166963;
número e data da apresentação: PC-481/210605; pasta n.º 8741.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677374

AUTO-GARAGEM NAU VITÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 496; identificação de pessoa colectiva n.º 500717648; nú-
mero e data da apresentação: PC-475/210605; pasta n.º 1734.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004405562

ARCUS AIR LOGISTIC (PORTUGAL), SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8331-A; identificação de pessoa colectiva n.º 500074305; nú-
mero e data da apresentação: PC-476/210605; pasta n.º 8331-A.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677390

ESTRELA DOCE DO PARAÍSO — PASTELARIA,
PADARIA E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4678/961003; identificação de pessoa colectiva n.º 503734500;
número e data da apresentação: PC-469/210605; pasta n.º 4678.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004405414

CÂMARA E SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 772/881028; identificação de pessoa colectiva n.º 500055260;
número e data da apresentação: PC-471/210605; pasta n.º 0507.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004405279

CLÍNICA DO CORAÇÃO — PROF. CARLOS
RAMALHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 015/20040324; identificação de pessoa colectiva n.º 506919706;
número e data da apresentação: PC-479/210605; pasta n.º 13 015.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677404

ADELINO JOAQUIM ESTEVES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5927/971114; identificação de pessoa colectiva n.º 504049666;
número e data da apresentação: PC-593/220605; pasta n.º 5927.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002139989

A. R. M. TRÂNSITOS E DESPACHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 524/030107; identificação de pessoa colectiva n.º 506288846;
números e data das apresentações: PC-546 e 547/220605; pasta
n.º 12 524.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos das prestações de contas referentes aos anos de 2004 e 2005 da
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677420

C. L. C. A. — CENTRO DE LÍNGUAS E CULTURA
DE ALDOAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6000/971209; identificação de pessoa colectiva n.º 504027956;
número e data da apresentação: PC-592/220605; pasta n.º 6000.

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

27 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677412

ÁGUA AZUL — LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 692/900524; identificação de pessoa colectiva n.º 502354755;
número e data da apresentação: PC-553/220605; pasta n.º 4519.

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

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677455

CARDOSO CARREIRO & MACIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 761/780504; identificação de pessoa colectiva n.º 500326851;
número e data da apresentação: PC-540/220605; pasta n.º 15 794.

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

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677463

FERNANDO SANTOS & DIAS — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1557/891004; identificação de pessoa colectiva n.º 502227206;
número e data da apresentação: PC-526/220605; pasta n.º 15 883.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677447

DIAMANTINO FERREIRA NAVAIS DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 672/770325; identificação de pessoa colectiva
n.º 500640823; número e data da apresentação: PC-541/220605;
pasta n.º 15 641.

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

28 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010677480

ESTIBEIRO & TERROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 876; identificação de pessoa colectiva n.º 501331123; nú-
mero e data da apresentação: 1021/20050629; pasta n.º 6623.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008930823

F. S. FERREIRA RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 439; identificação de pessoa colectiva n.º 500707871; nú-
mero e data da apresentação: 1024/20050629; pasta n.º 10 439.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008930807

CONFEITARIA M. L., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 118; identificação de pessoa colectiva n.º 502598093; nú-
mero e data da apresentação: 1030/20050629; pasta n.º 8235.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004120169

FANECA & LAVRADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 701; identificação de pessoa colectiva n.º 505975220; nú-
mero e data da apresentação: 1019/20050629; pasta n.º 11 701.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008930793

DOMINGOS VIEIRA SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 089; identificação de pessoa colectiva n.º 505723557; nú-
mero e data da apresentação: 1022/20050629; pasta n.º 11 089.

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

26 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004114541

AUTO PARQUE LAIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 871; identificação de pessoa colectiva n.º 502483193; nú-
mero e data da apresentação: PC-971/280605; pasta n.º 7039.

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

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940373

EDITONWEB — EDIÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 846/20031009; identificação de pessoa colectiva n.º 506393780;
número e data da apresentação: PC-855/280605; pasta n.º 12 846.

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

15 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940535

BRASPORTE — PARQUE DE ESTACIONAMENTO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 163/841019; identificação de pessoa colectiva n.º 501479135;
número e data da apresentação: PC-947/280605; pasta n.º 19 031.

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

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940446

CARLOS SOUSA, MORAIS & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7442/270328; identificação de pessoa colectiva n.º 500054827;
número e data da apresentação: PC-939/280605; pasta n.º 17 292.

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

12 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940438

CLÍNICA OFTALMOLOGIA DR. LEITE DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 086/821018; identificação de pessoa colectiva n.º 501322817;
número e data da apresentação: PC-946/280605; pasta n.º 4637.

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

23 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010250745

FERNANDO FERREIRA — GABINETE
DE CONTABILIDADE, FISCALIDADE

E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4127/960328; identificação de pessoa colectiva n.º 503625795;
número e data da apresentação: PC-851/280605; pasta n.º 4127.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

15 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940560

CONFECÇÕES ALBERTO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1410/930714; identificação de pessoa colectiva n.º 503049018;
número e data da apresentação: PC-852/280605; pasta n.º 1410.

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

15 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940551

EDUARDO PEREIRA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6460/980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504125745;
número e data da apresentação: PC-856/280605; pasta n.º 6460.

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

15 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940543

CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA DR. JOSÉ PIRES
SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6376/980312; identificação de pessoa colectiva n.º 504116541;
número e data da apresentação: PC-849/280605; pasta n.º 6376.

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

19 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940608

BOTELHO — RECOLHA E PARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 628/920923; identificação de pessoa colectiva n.º 502839228;
número e data da apresentação: PC-850/280605; pasta n.º 628.

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

19 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008940594

BRANDÃO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 525; identificação de pessoa colectiva n.º 506386457; nú-
mero e data da apresentação: 1158/2906005; pasta n.º 12 525.

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

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008939855

PORTO — 2.A SECÇÃO

RAR — REFINARIAS DE AÇÚCAR REUNIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 837/620811; identificação de pessoa colectiva
n.º 500225559; número e data da apresentação: PC-552/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

12 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010041143

SERAFIM & ANTÓNIO MADANÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 048/870819, identificação de pessoa colectiva
n.º 501867988; número e data da apresentação: PC-560/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2002203458

RENATO VASCONCELOS, CARVALHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 236/841115; identificação de pessoa colectiva
n.º 501470506; número e data da apresentação: PC-578/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010143914

ONIX — CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 954/940104; identificação de pessoa colectiva
n.º 503115711; número e data da apresentação: PC-563/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040961

GO FAST — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 908/030303; identificação de pessoa colectiva
n.º 506494063; número e data da apresentação: PC-565/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040988

MEDTRAB — ASSISTÊNCIA MÉDICA
ÀS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 703/930804; identificação de pessoa colectiva
n.º 503040134; número e data da apresentação: PC-566/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040970

GINTEGRAL — GESTÃO AMBIENTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 896/2001013; identificação de pessoa colectiva
n.º 505103800; número e data da apresentação: PC-571/20050615.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040996

M. ROSÁRIO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 870/800212; identificação de pessoa colectiva n.º 500913510;
número e data da apresentação: PC-589/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040902

MENDES, FERREIRA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 251/730612; identificação de pessoa colectiva n.º 500190461;
número e data da apresentação: PC-588/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040910

O BACALHOEIRO — COMERCIALIZAÇÃO
DE PESCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 653/930707; identificação de pessoa colectiva n.º 503058874;
número e data da apresentação: PC-586/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040929

GATENGEL — PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 452/870225; identificação de pessoa colectiva n.º 501786368;
número e data da apresentação: PC-585/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040937

O AÇOUGUE — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 211/940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503211222;
data da apresentação: PC-562/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040945

JOHN NEILD & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3907/960112; identificação de pessoa colectiva n.º 503579750;
número e data da apresentação: PC-557/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040953

PME CAPITAL — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE CAPITAL DE RISCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1306/890918; identificação de pessoa colectiva n.º 502206128;
número e data da apresentação: PC-547/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040783

MAPREL — NELAS, INDÚSTRIA DE PRÉ-FABRICADOS
EM BETÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 359/000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504629280;
número e data da apresentação: PC-555/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040791

SAPATARIA CÉUZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 200/890223; identificação de pessoa colectiva n.º 502112336;
número e data da apresentação: PC-554/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040805

QUINTA DO CASTELO DA GRANJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 746/950215; identificação de pessoa colectiva n.º 503381152;
número e data da apresentação: PC-534/20050614.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040813

GEOEXPERTS — GEOTECNOLOGIAS
DA INSTRUMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 615/040303; identificação de pessoa colectiva n.º 504536320;
número e data da apresentação: PC-574/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040821

VIEIRA, SANTOS & NEIVA — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 617/850325, identificação de pessoa colectiva
n.º 501526951; número e data da apresentação: PC-576/20050615.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040830

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA FONTE DA PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 967/020111; identificação de pessoa colectiva n.º 505810638;
número e data da apresentação: PC-575/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040848

HIDRANTE — GESTÃO DE ÁGUAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 665/040325; identificação de pessoa colectiva n.º 506825531;
número e data da apresentação: PC-572/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040856

IRMÃOS PORTELA — CIRCUITOS TURÍSTICOS
FLUVIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 719/040414; identificação de pessoa colectiva n.º 504118242;
número e data da apresentação: PC-559/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040864

MENDES PEIXOTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 627/940209; identificação de pessoa colectiva n.º 500771855;
número e data da apresentação: PC-570/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040872

POWER ON — CONSULTADORIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 088/990910; identificação de pessoa colectiva n.º 504631993;
número e data da apresentação: PC-568/20050615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040899

NUNUS — PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 765/811202; identificação de pessoa colectiva n.º 501227903;
número e data da apresentação: 764/050621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à socie-
dade em epígrafe.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, Alda Maria Moura Tavares
Pinho. 2010651685

SHEILA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 379/020411; identificação de pessoa colectiva n.º 505951738;
número e data da apresentação: PC-460/20050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2009272978

MIGUEL LOURO — EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 529/020705; identificação de pessoa colectiva n.º 506046737;
número e data da apresentação: PC-458/20050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2011083010

RUI LIMA RIBEIRO — PROSPECÇÃO E MARKETING,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 565/021216; identificação de pessoa colectiva n.º 506403351;
número e data da apresentação: PC-467/20050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040260

NUNO RIBEIRO — LIMPEZA E EMBALAGEM
DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 449/031217; identificação de pessoa colectiva n.º 506803180;
número e data da apresentação: PC-466/20050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010040279

PAPELARIA BLOCO DE NOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 332/031009; identificação de pessoa colectiva n.º 506710017;
número e data da apresentação: PC-461/20050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2001241372
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SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES
TRÊS DESEJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 670/760223; identificação de pessoa colectiva n.º 500414327;
número e data da apresentação: PC-459/20050608.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010686446

POLUIC — TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 299/821215; identificação de pessoa colectiva n.º 501351434;
número e data da apresentação: PC-455/20050608; pasta n.º 16 934.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2008647510

SILVA, VALENTE & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 013/920803; identificação de pessoa colectiva n.º 502812672;
número e data da apresentação: PC-432/20050607; pasta n.º 9989.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

7 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010686330

SOCIEDADE CAFÉ E BILHARES DIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 141/521008; identificação de pessoa colectiva n.º 500508844;
número e data da apresentação: PC-437/20050607; pasta n.º 20 573.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

7 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010686349

PEREIRA, SILVA, VIEIRA & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 514/600818; identificação de pessoa colectiva n.º 500567298;
número e data da apresentação: PC-444/20050607; pasta n.º 20 150.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

7 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010686357

MANUEL MARTINS RIBEIRO & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 948/770708; identificação de pessoa colectiva n.º 500667055;
número e data da apresentação: PC-439/20050607; pasta n.º 20 023.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme.

7 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010686365

MACHADO & CAEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 491/050531; identificação de pessoa colectiva n.º 500844011;
número e data da apresentação: PC-673/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2000639127

PAULA SANTOS — ARQUITECTURA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 807/950314; identificação de pessoa colectiva n.º 503406724;
número e data da apresentação: PC-683/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2000639135

MEDINORTE — SERVIÇOS MÉDICOS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 360/870122; identificação de pessoa colectiva n.º 501769722;
número e data da apresentação: PC-676/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2011213703

MAQUEFIL — COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FIOS
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 954/840801; identificação de pessoa colectiva n.º 501450564;
número e data da apresentação: PC-702/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2000639070

LEITARIA QUINTA DO PAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 797/811207; identificação de pessoa colectiva n.º 501243348;
número e data da apresentação: PC-685/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2000639097

NUNES, CARDOSO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 380/750717; identificação de pessoa colectiva n.º 500204616;
número e data da apresentação: PC-684/20050620.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2000639119

J. SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 520/790301; identificação de pessoa colectiva n.º 500858225;
número e data da apresentação: PC-674/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2000639143

J. A. FIGUEROA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 805/920424; identificação de pessoa colectiva n.º 502098627;
número e data da apresentação: PC-698/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2000639011

PATOLOGILAB, LABORATÓRIO CRUZ DAVID
LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 146/910807; identificação de pessoa colectiva n.º 502552360;
número e data da apresentação: PC-650/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010160380

NELSON BARBOSA — CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 646/950104; identificação de pessoa colectiva n.º 503340049;
número e data da apresentação: PC-624/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2004442166

MAFERCOR — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 643/930705; identificação de pessoa colectiva n.º 503041181;
número e data da apresentação: PC-665/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2000639038

TALHO SÁ NORONHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 994/920723; identificação de pessoa colectiva n.º 502805064;
número e data da apresentação: PC-633/20050620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

19 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2010654838

JOSÉ CABÊDA — ORGANIZAÇÃO
CONTABILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 453/870720; identificação de pessoa colectiva n.º 501854320;
número e data da apresentação: PC-452/20050607; pasta n.º 442.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

Está confrome.

7 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2004417510

TROFA

TRANSPORTES JORGE & SUSANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6106/
050705; identificação de pessoa colectiva n.º 504791567; número
e data da apresentação: 14/20050705.

Certifico que pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 14/20050705,
procedeu-se ao aumento de capital e alteração do contrato: quantia
do aumento: € 120,12 subscrito e realizado pelos sócios Jorge Miguel
Pereira Martins e Susana de Jesus Pereira Rodrigues de Oliveira, em
dinheiro e alterado o contrato de sociedade quanto ao n.º 1 dos arti-
gos 2.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Finzes, Urbanização da
Cerca, lote 3, freguesia de Bougado (São Martinho), concelho da Trofa.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinquenta mil euros
e corresponde à soma de duas quotas: uma de quarenta mil euros, do
sócio Jorge Miguel Pereira Martins; e uma de dez mil euros, da sócia
Susana de Jesus Pereira Rodrigues de Oliveira.

Conferi e está conforme.

6 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2009216377

FERNANDO CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5285;
identificação de pessoa colectiva n.º 505814323; data da apresen-
tação: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009206363

MAVECO — FÁBRICA DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2368;
identificação de pessoa colectiva n.º 502616075; data da apresen-
tação: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009208340
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SUCATAS REAL — DE SILVA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2505;
identificação de pessoa colectiva n.º 502737190; data da apresen-
tação: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009208110

A. CRUZ — VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2844;
identificação de pessoa colectiva n.º 503061123; data da apresen-
tação: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009208358

TROFIMONT — MONTAGEM E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5931;
identificação de pessoa colectiva n.º 506908330; data da apresen-
tação: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009208269

TRANSPORTES SILVAS & BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5925;
identificação de pessoa colectiva n.º 506859061; data da apresen-
tação: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2005608424

ANTÓNIO PAIVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2771;
identificação de pessoa colectiva n.º 502994770; data da apresen-
tação: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009207599

RMS — CONFECÇÃO VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5634;
identificação de pessoa colectiva n.º 506024970; data da apresen-
tação: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2000063993

3M — CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4889;
identificação de pessoa colectiva n.º 504583948; data da apresen-
tação: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009208307

TROFA VELHA — PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5490;
identificação de pessoa colectiva n.º 505977540; data da apresen-
tação: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009201299

TROFACLIMA, INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO
E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5271;
identificação de pessoa colectiva n.º 505807556; data da apresen-
tação: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009201280

ACAM — FÁBRICA DE ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3083;
identificação de pessoa colectiva n.º 503291013; data da apresen-
tação: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2005610313

TROFA VELHA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2914/
940114; identificação de pessoa colectiva n.º 503126287.

Certifico que pela inscrição n.º 7, apresentação n.º 5/20050516, os
sócios da referida sociedade deliberam alterar os artigos 6.º e 7.º e
aditaram um novo artigo 8.º, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 6.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um ou mais
gerentes, ficando desde já nomeados como gerentes ambos os sócios.

2 — Os gerentes exercerão as suas funções, com ou sem remunera-
ção, conforme deliberado em assembleia geral, podendo esta consis-
tir, total ou parcialmente, nos lucros da sociedade.

3 — Incluem-se nos poderes da gerência tomar e dar de arrenda-
mento, ceder, trespassar ou locar quaisquer locais ou estabelecimen-
tos, subscrever, alienar ou onerar participações sociais, bem como os
de confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, pela assina-
tura de um gerente.
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ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Sempre que a quota seja penhorada, arrestada, arrolada ou sujei-
ta a qualquer outra forma de apreensão judicial;

b) Por insolvência, inabilitação ou interdição de um titular;
c) Por falecimento do seu titular;
d) Quando for adjudicada a cônjuge não sócio, em partilha de di-

vórcio ou separação judicial de pessoas e bens;
e) Quando for cedida com violação do disposto no artigo 5.º
2 — O valor da amortização corresponderá ao valor nominal da

quota, a menos que o valor resultante do capital próprio dai socie-
dade seja inferior, caso em que será esse o valor a considerar.

3 — O valor da amortização será pago em seis prestações semes-
trais iguais, e sem vencimento de juros.

4 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço como tal e, bem assim, a sua alienação posterior, total ou
parcial, a sócios ou terceiros.

Conferi e está conforme.

16 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Adélia da Conceição
Rodrigues Vieira de Castro. 2009202104

AREAVIDRO — VIDROS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4335/
990722; identificação de pessoa colectiva n.º 504401629; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009208331

FERNANDO GONÇALVES — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4205/
990121; identificação de pessoa colectiva n.º 504459040; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009207041

DÁRIO ROCHA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5357/
011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505740141; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009201876

METALOMIL — SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1883/
881118; identificação de pessoa colectiva n.º 502063432; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2006200771

J. L. & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4838/
010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505345781; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009208374

LAURA CAMPOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5940/
040330; identificação de pessoa colectiva n.º 506926176; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2005632333

MUROMOLDES — CORTANTES PARA CARTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5786/
030314; identificação de pessoa colectiva n.º 506428370; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009207114

DROGARIA TRIPLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2790/
930616; identificação de pessoa colectiva n.º 503014702; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2005632341

SANTOS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2474/
920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502697474; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2005632392

CONSTRUÇÕES NOGUEIRA SILVA & AIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5138/
010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505693399; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2005610747
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GASBOUGADO, BOMBAS DE GASOLINA E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3670/
970403; identificação de pessoa colectiva n.º 503862967; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2005632384

CRITIFE, CRIAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4063/
980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504197460; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2005632350

FUTURSOFT — PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4103;
identificação de pessoa colectiva n.º 504258117; data da apresen-
tação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009208366

CONFECÇÕES ARMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 885/
800408; identificação de pessoa colectiva n.º 500935092; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2005632368

ISAAC FERREIRA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5340/
011205; identificação de pessoa colectiva n.º 505845814; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009203763

NEGOARIA — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5862/
031003; identificação de pessoa colectiva n.º 506155358; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009208323

LUCINDA & JÚLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3629/
970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503824470; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009208315

ABÍLIO MIRANDA — SERRALHARIA CIVIL
E MECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4234/
990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504520768; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009203798

GUILHERME SOUSA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5293/
011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505817829; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009203844

ISRAEL MOREIRA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5309/
011121; identificação de pessoa colectiva n.º 505845784; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009203747

JOAQUIM FERREIRA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5136/
010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505658437; data da
apresentação: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009201949

ISABANHOS — COMÉRCIO
DE ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5674/
020605; identificação de pessoa colectiva n.º 505844893; data do
depósito: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Almeida dos Santos. 2009206401
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IMOBILIÁRIA DE ABÍLIO & ANTÓNIO JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4367/
990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504657356; data do
depósito: 24062005.

Certifico que foram depositados na pasta em epígrafe os documen-
tos respeitantes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Almeida dos Santos. 2009203755

IMOBILIÁRIA DE ABÍLIO & ANTÓNIO JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4367/
990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504657356;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 9 e 10/20050714.

Certifico que Fernanda Maria de Oliveira Marques Assunção cessou
as funções de gerente, por renúncia, em 2 de Março de 2005 e que na
mesma data foi designado gerente Abílio Miranda da Silva.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Almeida dos Santos. 2009219678

HIDMA — HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5669/
020528; identificação de pessoa colectiva n.º 505044897; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/20050714.

Certifico que, a sociedade procedeu ao aumento de capital de
€ 25 000 para € 200 000, mediante o aumento de € 175 000, em
dinheiro, e altero o contrato quanto ao artigo 3.º, com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzen-
tos mil euros dividido nas seguintes duas quotas: uma do valor nomi-
nal de cento e dois mil euros pertencente ao sócio Artur José da Silva
Moreira; e outra do valor nominal de noventa e oito mil euros per-
tencente ao sócio José Manuel Maria da Costa Martins.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta da sociedade.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Almeida dos Santos. 2009217861

MENDONÇA & REBELO — COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4249/
990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504341480; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 2/20050713.

Certifico que, pela inscrição acima referida, foi designada gerente
Silvina Maria Pereira Mendonça.

Data da deliberação: 15 de Abril de 2005.

Conferi e está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Almeida dos Santos. 2009217730

CARVALHO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 919/
800721; identificação de pessoa colectiva n.º 501065644; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/20050714.

Certifico que a sociedade alterou o seu contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 5.º, com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas iguais de dois mil e quinhen-
tos euros, pertencentes ao sócio Joaquim Moreira de Sá.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe ao sócio Joaquim Moreira de Sá,
bastando a sua assinatura para vincular a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa, foi
depositado na pasta da sociedade.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Almeida dos Santos. 2007025949

ELEVOCORONADO — EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO
E MOVIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5678/
020612; identificação de pessoa colectiva n.º 506135390.

Certifico que pelo averbamento n.º  1 à inscrição n.º 3, apresenta-
ção n.º 1/20050704, foi aprovado o projecto de fusão.

Data da deliberação: 6 de Maio de 2005.

Conferi e está conforme.

4 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Almeida dos Santos. 2009217012

IBEROELEVA — TÉCNICAS DE ELEVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4709/
001129; identificação de pessoa colectiva n.º 503531073.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, apresenta-
ção n.º 2/20050704, foi aprovado o projecto de fusão.

Data da deliberação: 6 de Maio de 2005.

Conferi e está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Almeida dos Santos. 2009217020

LUPOLIVRE — TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6105/
050704; identificação de pessoa colectiva n.º 505724073; número
e data da apresentação: 3/20050704.

Certifico que pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 3/20050704,
procedeu-se ao aumento de capital e alteração do contrato: quantia
do aumento: € 10 000, subscrito e realizado pela sócia única Carla
Cristina Alves Lascasas, em dinheiro, e alterado o contrato de socie-
dade quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de LUPOLIVRE — Têxteis, Unipesso-
al, L.da, e tem a sua sede na a Rua de D. Pedro V, Edifício Itrofa,
traseiras, freguesia de São Martinho do Bougado, concelho de Trofa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de quinze
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à única sócia Carla Cristina Alves Lascasas.

Conferi e está conforme.

4 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Almeida dos Santos. 2009217411

CAULINALVA — CAULINOS DE ALVARELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 183/
621114; identificação de pessoa colectiva n.º 500079706.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresenta-
ção n.º 2/20050705.

Cessação das funções de gerente, em hora e dia ignorados do mês
de Abril de 2001, de João Alberto dos Santos Soares, por óbito.
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Pela inscrição n.º 11, apresentação n.º 5/20050705, procedeu-se ao
aumento de capital e alteração do contrato: quantia do aumento:
309 640$, subscrito e realizado pelos sócios José Alberto Coimbra Soares,
José Henrique dos Santos Soares e José Henrique Coimbra Soares.

Foi alterado o contrato de sociedade quanto aos artigos 3.º e 5.º,
que passaram a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social é de vinte mil euros, dividido em três quotas: uma
de onze mil e quatrocentos euros, pertencente ao sócio José Alberto
Coimbra Soares; uma de cinco mil e duzentos euros, pertencente ao
sócio José Henrique dos Santos Soares, e outra de três mil e quatro-
centos euros, pertencente ao sócio José Henrique Coimbra Soares.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos três sócios, já nomeados
gerentes ou a estranhos, a nomear em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se com assinatura de qualquer um dos
actuais gerentes ou com as assinaturas conjuntas de dois gerentes a
nomear futuramente em assembleia geral.

Conferi e está conforme

6 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Almeida dos Santos. 2009206495

INFRAREIAS —  SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5999/
041014; identificação de pessoa colectiva n.º 507052870; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20050705.

Certifico que foi registado o aumento e alteração do contrato:
quantia do aumento € 48 000, subscrito e realizado pelos sócios em
dinheiro.

Foi alterado o artigo 3.º, que ficou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente liberado e todo em dinheiro é de cin-
quenta e oito mil euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma do valor nominal de cinquenta e dois mil e duzentos euros que
pertencente à sócia Albina dos Santos Rodrigues e outra do valor
nominal de cinco mil e oitocentos euros que pertencte ao sócio Luís
Miguel Cardoso Pereira.

Está conforme original.

6 de Julho de 2005 — A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
Almeida dos Santos. 2009217128

SUPERTROFAIMO — SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6102/
200050714.

Certifico que pela inscrição n.º 1, apresentações n.os 1 e 2/
20050714, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Luís Manu-
el Catarino dos Santos e ITMI Norte — Sul Portugal — Sociedade de
Desenvolvimento e Investimento, S. A. e que a mesma se rege pelo
contrato que seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 — A Sociedade adopta a firma de SUPERTROFAIMO — Socie-
dade de Gestão Imobiliária, L.da

2 — A sociedade durará por tempo indeterminado.
3 — A sociedade vai ter a sua sede no lugar das Pateiras, freguesia

de São Tiago de Bougado, concelho de Trofa, mas, por simples deli-
beração da gerência, a poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra, construção, arrendamento,
administração a gestão de imóveis, de centros comerciais e todas as

actividades económicas e comerciais relacionadas com os indicados
fins.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de cento
e sessenta e sete mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma do valor nominal de cento e vinte e três mil quinhentos e oiten-
ta euros, do sócio Luís Manuel Catarino dos Santos e outra do valor
nominal de quarenta e três mil quatrocentos e vinte euros da sócia
ITMI Norte — Sul Portugal — Sociedade de Desenvolvimento e
Investimento, S. A.

ARTIGO 4.º

Aumento de capital

1 — A assembleia geral é competente para deliberar sobre o au-
mento de capital, nos termos, condições e modalidades que entender.

2 — Da deliberação de aumento de capital devem constar expres-
samente a modalidade e o montante do aumento, o valor nominal
das novas participações, a natureza das novas entradas e os prazos
dentro dos quais as entradas devem ser efectuadas.

3 — Da deliberação de aumento de capital deve constar Igualmen-
te a identificação de quem participará no aumento, bastando, se foi
caso disso, mencionar que participam os sócios que exerçam o seu
direito de preferência, ou que participarão só os sócios embora sem
aquele direito.

4 — O aumento de capital por incorporação de reservas, só pode-
rá ser realizado depois de aprovadas as contas do exercício anteriores
à deliberação, salvo se já tiverem decorrido mais de seis meses sobre
essa aprovação caso em que terá de ser elaborado um balanço especial
comprovativo da existência de reservas, organizado e aprovado nos
termos prescritos para o balanço anual.

5 — Em caso de aumento de capital por entradas em dinheiro, têm
preferência na subscrição das novas quotas as pessoas que à data da
deliberação do aumento forem sócios da sociedade, observando-se
quanto à repartição das mesmas o preceituado no artigo 266.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

Amortização de quotas

1 — Após a aplicação da parte dos lucros do exercício necessários
à constituição da reserva legal, o remanescente dos mesmos poderá
ser afecto à amortização de quotas por decisão da assembleia geral ou
por imposição da lei.

2 — A amortização das quotas rege-se pelas disposições dos arti-
gos 232.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Redução do capital

1 — A assembleia geral pode autorizar a redução do capital, quer
esta se destine à cobertura de prejuízos, à libertação de excesso de
capital ou a outra finalidade especial, não podendo no entanto a re-
dução pôr em causa a igualdade entre sócios.

2 — O projecto de redução de capital deve ser comunicado pela
gerência aos sócios da sociedade, com a antecedência mínima de qua-
renta e cinco dias em relação à data da reunião da assembleia geral
convocada para a deliberar.

3 — Uma vez deliberada a redução deve a sociedade requerer auto-
rização judicial para a sua efectivação, excepto nos casos previstas
nos n.os 3 e 4 do artigo 95.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 — Caso a redução leve a que o capital seja reduzido a um mon-
tante inferior ao estabelecido por lei, tal decisão terá que ficar ex-
pressamente condicionada à efectivação de aumento do capital para
montante igual ou superior àquele mínimo a realizar nos 60 dias se-
guintes àquela deliberação.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A transmissão de quotas depende do consentimento da assem-
bleia geral, que deverá ser solicitado pelo sócio interessado por carta
registada com aviso de recepção, com indicação do cessionário e de
todas as condições da cessão, conforme estabelecido na alínea a) do
n.º 2 do artigo 8.º infra.

2 — Depende do consentimento da assembleia geral, deliberado por
unanimidade dos votos, a transmissão de quotas entre sócios, bem como
a transmissão ou cessão a cônjuge, ascendente ou descendente do sócio.

3 — Não é permitida a transmissão de quotas só parcialmente re-
alizadas, salvo se à data da transmissão tiverem sido consideradas
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perdidas a favor da sociedade, por não pagamento nos termos do
artigo 240.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 — A assembleia geral devo deliberar sobre o requerido consenti-
mento no prazo de 60 dias a contar da data de recepção na sociedade
dos pedidos de consentimento que nos termos do n.º 1 deste artigo lhe
sejam comunicados.

5 — A recusa de consentimento da sociedade será fundamentada
na própria acta em que seja deliberada, podendo, basear-se, em qual-
quer motivo de interesse relevante para a sociedade.

6 — Caso o consentimento seja licitamente recusado a sociedade
obriga-se a propor, ou a amortização ou a aquisição das quotas, nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento; tratando-se de transmissão a título gratuita, ou pro-
vando a sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a
aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos do arti-
go 231.º, n.º 2, alínea d), do Código das Sociedades Comerciais.

7 — O não cumprimento pela sociedade dos prazos estabelecidos
no precedente n.º 4 do presente artigo, implica o consentimento au-
tomático à transmissão.

ARTIGO 8.º

Preferência

1 — Obtido o consentimento da sociedade, não pode qualquer só-
cio, nem a sociedade ou os seus representantes legais, ceder ou a qual-
quer outro titulo, transmitir: onerar ou alienar, seja possível modo
for, as suas quotas sem que antes conceda direito absoluto de prefe-
rência à sócia ITMI Norte — Sul Portugal — Sociedade de Desenvol-
vimento e Investimento, S. A.

2 — Consequentemente, qualquer transmissão, cessão, alienação ou
oneração de quotas, realizadas pelos sócios e consentida pela socie-
dade, só será possível, caso a sócia beneficiária da preferência não a
exerça, decorridos que sejam 30 dias contados da data do recebimento
da comunicação à mesma endereçada, por meio de, carta registada
com aviso de recepção, do projecto de transmissão de quotas, do qual
deverão constar, nomeadamente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração, com a menção a:

1) Identificação dos promitentes adquirentes;
2) Preço;
3) Prazos;
4) Restantes condições do mesmo.
b) fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financeira

da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imediata-
mente anterior, nomeadamente:

1) Modelo 22;
2) Balanço analítico, demonstração de resultados, anexo ao balan-

ço e a demonstração de resultados.
c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da si-

tuação financeira da sociedade à data da proposta de cessão, trans-
missão ou oneração de quotas.

3 — Se a sócia ITMI Norte — Sul Portugal — Sociedade de Desen-
volvimento e Investimento, S. A., não exercer o seu direito de prefe-
rência, a quota deverá ser adquirida por qualquer um dos outros sócios
ou, se nenhum dos sócios se mostrar interessado na respectiva ces-
são, deverá a quota ser adquirida por pessoa singular ou colectiva ter-
ceira, aprovada por unanimidade dos sócios.

4 — Na falta de interessados na aquisição da quota objecto da propos-
ta de cessão, ou na falta de acordo dos sócios quanto à pessoa, singular
ou colectiva, interessada na respectiva aquisição, deve a sociedade fazer
amortizar a mesma quota, nos termos do disposto no artigo 5.º supra.

5 — As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assumindo a ITMI Norte-Sul Por-
tugal — Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A. o ónus
da promoção do registo, com o pagamento das respectivas despesas.

6 — O presente pacto de preferência durará até à dissolução da socie-
dade.

ARTIGO 9.º

Suprimentos e prestações suplementares

1 — Os sócios poderão efectuar à Sociedade os suprimentos que
esta carecer em termos e condições previamente aprovados em as-
sembleia geral.

2 — A sociedade pode exigir do sócio maioritário prestações su-
plementares de capital, uma ou mais vezes, até ao montante de duas
vezes o valor do capital social.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes, por meio de carta registada, com um pré-aviso mínimo de
15 dias.

2 — O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar mediante simples carta mandato, podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à sociedade.

3 — No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos per-
mitidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa
de formalidades prévias.

4 — Todos os sócios e em caso de oneração de partes sociais com
usufruto, tanto o usufrutuário como o titular da raiz, têm direito a
assistir às assembleia gerais, a participar das deliberações e: a exercer
o respectivo direito de voto, pessoalmente, ou através de mandatário
nos termos do n.º 2 deste artigo, mantendo o titular da raiz o seu
direito de voto na parte da quota não onerada com usufruto.

ARTIGO 11.º

Deliberações

As deliberações que tenham por objecto alterações do contrato de
sociedade, quer por modificação ou suspensão de alguma das suas clá-
usulas, quer por introdução de nova cláusula, o aumento e redução do
capital social, a dissolução da sociedade, a alienação ou oneração de
imóveis da sociedade, por qualquer meio, a cessão da posição contra-
tual em qualquer contrato de locação financeira ou de empréstimo, o
arrendamento, a denúncia e a resolução de qualquer destes contratos,
o trespasse do estabelecimento comercial e a cessão de exploração
comercial, só serão válidas e eficazes quando tomadas por unanimida-
de dos votos.

ARTIGO 12.º

Gerência

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos.

2 — Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da dociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
Sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que,
mesmo cabendo no objecto da sociedade, exijam deliberação tomada
nos termos do artigo 11.º;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária;
g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras simila-

res;
h) Prestar cauções ou garantias, excepto aquelas que exijam delibe-

ração tomada nos termos do artigo 11.º
3 — A gerência poderá, ainda, constituir mandatários ou procura-

dores da sociedade, para a prática de determinados actos ou categori-
as de actos.

ARTIGO 13.º

Representação da sociedade

1 — A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da Sociedade com poderes

específicos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 12.º
2 — Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a socie-

dade em quaisquer fianças, letras de favor, avales, abonações ou em
outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos cele-
brados nestas condições considerados de nenhum efeito, sem prejuízo
de o infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe
causar.

ARTIGO 14.º

Lucros

1 — Enquanto o valor da situação líquida no final de nada exercí-
cio: não exceder o dobro do capital social subscrito à data de consti-
tuição da sociedade, os lucros líquidos, constantes do balanço anual
terão as seguintes; aplicações:

a) Para a constituição ou reforço da reserva legal a percentagem
que a lei determinar;

b) Para a constituição ou reforço de uma reserva livre de consoli-
dação financeira, o remanescente.

2 — Nos exercícios em que se, encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do n.º anterior, a distribuição dos lucros líquidos terá
a aplicação que a assembleia geral determinar.
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ARTIGO 15.º

Nomeação de gerentes

Fica desde já nomeado como gerente, para o quadriénio de 2005-2008,
o Ex.mo Senhor Luís Manuel Catarino dos Santos, casado, residente na
Rua de Guerra Junqueiro, 178, apartamento 5.3, bloco B, Edifício Pano-
rama, Trofa.

ARTIGO 16.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 — A sociedade dissolver-se-à somente nos casos especiais pre-
vistos na lei ou por deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade dos votos.

2 — A liquidação do património da sociedade, em consequência da
dissolução da mesma, será feita através de uma comissão liquidatária,
constituída por todos os sócios, ou pelos representantes que os mes-
mos venham a designar.

ARTIGO 17.º

Disposições transitórias

1 — Para fazer face às despesas coma instalação dos serviços da
sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, do gerente ora nomeado fica
desde já autorizado a proceder ao levantamento total da importância
depositada na conta aberta em nome da sociedade no Banco Espírito
Santo, agência da Trufa, correspondente à totalidade do respectivo
capital social.

2 — A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, pela gerência, bem como
a aquisição para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º
e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

3 — O gerente ora nomeado, fica ainda expressamente autorizado
a, pelos prazos, preços e demais cláusulas e condições que julgue con-
venientes e com quem entender, prometer comprar e ou comprar
quaisquer bens imóveis ou direitos imobiliários, podendo pagar quais-
quer importâncias a título de sinal ou como antecipação do cumpri-
mento e os respectivos preços, outorgando e assinando os respecti-
vos contratos-promessa e ou as respectivas escrituras definitivas de
compra, bem como celebrar e assinar contrato promessa e contrato
de arrendamento comercial e ou escrituras públicas de empréstimos e
ou locação financeira mobiliária e ou imobiliária (leasing), em nome
e representação da sociedade ora constituída.

Está conforme original.

14 de Julho de 2005 — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2009217977

DUARTE & REIS — MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6099/
050628, inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050628.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Carlos
Manuel da Cunha Duarte e mulher Rosa Manuela Costa Reis e que a
mesma se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Duarte & Reis — Montagens
Eléctricas, L.da, tem a sua sede na Rua de Diamantina Areal, 200,
freguesia de Alvarelhos, concelho da Trofa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: montagens eléctricas em B. T. e
M. T., manutenção de redes eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado, é de cinco mil euros, e corresponde à
soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros, uma per-
tencente ao sócio Carlos Manuel da Cunha Duarte e outra à sócia de
Rosa Manuela Costa Reis.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à Sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos que vieram a ser deliberados em assembleia geral
e a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite de cem mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em Juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo
do sócio Carlos Manuel da Cunha Duarte, desde já fica nomeado, com
dispensa de caução e com ou sem remuneração conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente.

3 — Em aplicação dos seus normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis e bens imóveis;
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou estabe-

lecimentos;
c) Confessar, desistir e transigir em Juízo.
4 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-

nhos ao seu objecto, designadamente fianças, abonações, letras de favor
e avales.

5 — A gerência fica desde já autorizada, mesmo antes do registo
definitivo do contrato, a praticar todos os actos necessários à sua
constituição, ao seu registo, instalação e a celebrar quaisquer negócios
jurídicos em nome da sociedade.

6 — Para os fins previstos no número anterior, poderá a gerência
efectuar os levantamentos necessários na conta aberta em nome da
sociedade onde foi depositado o montante para realização do capital
social.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas é livre entre sócios mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, a quem fica
reservado o direito de preferência.

2 — O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos notificará
a sociedade por escrito, com aviso de recepção, mencionando e iden-
tificando o respectivo cessionário bem como o preço ajustado, o modo
como ele será pago e todas as demais condições, para efeitos da últi-
ma parte do n.º 1 deste artigo.

3 — Nos 20 dias subsequentes à comunicação referida no n.º anterior,
a sociedade responderá igualmente por escrito, com aviso de recepção se
pretende ou não optar.

ARTIGO 7.º

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

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota, seja qual for a forma usada;
d) No caso de cessão de quota, sem cumprimento do disposto no

artigo sexto;
e) Se o sócio proprietário infringir o artigo 180.º do Código das

Sociedades Comerciais;
f) Inabilitação ou interdição do sócio.
2 — O valor da aquisição da quota, no caso de a Sociedade amor-

tizar, será o que resultar pelo último balanço aprovado.
3 — Aquele valor será pago em quatro prestações trimestrais, con-

secutivas e iguais, sem direito a qualquer juro ou compensação.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de constituídas as
reservas previstas no Código das Sociedades Comerciais, terão a apli-
cação que for determinada em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer dos sócios, con-
tinuando com os seus herdeiros, devendo aqueles escolher, de entre
eles, um que a todos represente, enquanto a quota se mantiver em
comunhão hereditária.

ARTIGO 10.º

As Assembleias-gerais, quando a lei não prescreva outros prazos e
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, indi-
cando os assuntos a tratar, e dirigidas aos sócios com antecedência
mínima de 15 dias.

Conferi e está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2009194276

TEXDENIM — COMÉRCIO TECIDOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5772/
030219; identificação de pessoa colectiva n.º 506466353; inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 4 e 5/20050628.
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Certifico que a sociedade supra mudou de sede e aumentou o capi-
tal de € 10 000 para € 30 000 e alterou o contrato quanto aos arti-
gos 1.º e 3.º, cuja redacção é a seguinte:

Que altera os artigos primeiro e terceiro do pacto social os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação TEXDENIM — Comér-
cio Tecidos, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de D. Pedro
V, 715, loja 80, da cidade da Trofa.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de trinta mil euros e
corresponde a uma quota do mesmo valor, pertencente ao sócio Car-
los Duarte Oliveira da Silva.

Assim o disse e outorgou.
Declarou o outorgante que o valor do aumento já deu entrada na

caixa social, não sendo exigível pela lei, contrato, ou deliberação a
realização de outras entradas.

Adverti o outorgante da obrigação de promover este acto a registo
no prazo de três meses na competente Conservatória do Registo
Comercial.

Arquivo: certidão passada pela Conservatória do Registo Comerci-
al da Trofa, pela qual verifiquei a invocada qualidade de sócio e os
elementos de registo da sociedade.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009194284

COONOR — CENTRO DE ÓPTICA E OPTOMETRIA
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5942/
040331; inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 1 e 2/
20050629.

Certifico que a sociedade supra aumentou o capital de € 5000 para
€ 10 000 e alterou o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, cuja redac-
ção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros, representado por quatro quotas iguais no valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, com dispensa
de caução e remunerada ou não conforme for deliberado em assem-
bleia geral, incumbe aos sócios Marta Sabina Ferreira e Silva, José
Miguel Antunes Leite de Magalhães e Catarina Maria de Sá Reis e
Albuquerque, desde já designados gerentes.

2 — Para que a sociedade fique validamente obrigada nos seus ac-
tos e contratos é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes,
devendo uma das assinaturas ser a da gerente Catarina Maria de Sá
Reis e Albuquerque.

3 — Em ampliação dos poderes da gerência, fica esta autorizada a
comprar e vender veículos automóveis e a celebrar contratos de loca-
ção financeira.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta respectiva.

14 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2007023555

VÍTOR CUNHA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6101/
050629; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/050629.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Vítor
Manuel da Silva Cunha e Sónia Alexandra Oliveira Rocha, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Vítor Cunha & Rocha, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Costa, 30, bloco 2, 1.º, direi-
to, da freguesia de São Romão do Coronado, concelho da Trofa.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na execução de obras públicas, assim como
a construção de edifícios e acabamentos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de dois mil e quinhentos euros, cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios Vítor Manuel da Silva Cunha e Sónia Alexandra
Oliveira Rocha.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha
a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Sónia Ale-
xandra Oliveira Rocha, pelo que a sua assinatura será bastante para
obrigar a sociedade.

Está conforme.

15 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2009194918

IRMÃOS SILVAS, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 357/
711108; identificação de pessoa colectiva n.º 500363790; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Pela inscrição n.º 18, apresentação n.º 04/20050629.
Foram designados os membros dos órgãos sociais para o quadriénio

de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Joaquim dos Santos Sil-

va; vice-presidente — Adelino Santos Silva; vogais — José dos Reis
Silva e Sérgio José da Cruz e Silva.

Fiscal único: efectivo — Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por António Serra Cruz, revisor oficial de contas; suplente — Armindo
Fernandes da Costa, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 31 de Março de 2005.

Conferi e está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2009203577

ADELINO SILVA — SOCIEDADE DE GESTÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1498/
860411; identificação de pessoa colectiva n.º 501663991; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Pela inscrição n.º 7, apresentação n.º 05/20050629.
Foram designados os membros dos órgãos sociais para o quadriénio

de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Adelino Santos Silva;

vogais — Maria Emília Castro de Azevedo Cruz Silva e Sérgio José da
Cruz e Silva.

Fiscal único: efectivo — Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
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por António Serra Cruz, revisor oficial de contas; suplente — Ar-
mindo Fernandes da Costa, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 29 de Março de 2005.

Conferi e está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2000069398

ADELPART INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4724/
001222; identificação de pessoa colectiva n.º 505274264; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 06/20050629.
Foram designados os membros dos órgãos sociais para o quadriénio

de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Adelino Santos Silva;

vogais — Maria Emília Castro de Azevedo Cruz Silva e Sérgio José da
Cruz e Silva.

Fiscal único: efectivo — Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por António Serra Cruz, revisor oficial de contas; suplente — Armindo
Fernandes da Costa, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 31 de Maio de 2005.

Conferi e está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2009203534

METALCON INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4726/
001222; identificação de pessoa colectiva n.º 505274256; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Pela inscrição n.º 3, apresentação n.º 08/20050629.
Foram designados os membros dos órgãos sociais para o quadriénio

de 2005-2008.
Conselho de administração: presidente — Adelino Santos Silva; vice-

-presidente — Joaquim dos Santos Silva; vogais — José dos Reis Sil-
va, Teresa Maria dos Reis Silva e Sérgio José da Cruz e Silva.

Fiscal único: efectivo — Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por António Serra Cruz, revisor oficial de contas; suplente — Armindo
Fernandes da Costa, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 31 de Maio de 2005.

Conferi e está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2009203569

BEMSENTAR — MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6104/
050701; identificação de pessoa colectiva n.º 507241819; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20050701.

Certifico que a sociedade supra alterou o contrato quanto ao arti-
go 1.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma BEMSENTAR — Mobiliário e
Decoração, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial IBACOC, Es-
trada Nacional n.º 14, freguesia de Santiago de Bougado, concelho da
Trofa.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção completa, foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2007025035

CONFECÇÕES CONJU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5972/
040721; identificação de pessoa colectiva n.º 507038215;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20050601.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresenta-
ção n.º 1/20050601, os sócios deliberaram mudar a sede para a Rua
de Afonso Albuquerque, 142, freguesia de São Martinho de Bougado,
concelho da Trofa.

Conferi e está conforme.

1 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Adélia Conceição
Rodrigues Vieira de Castro. 2007022303

HIDMA — HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5669/
020528; identificação de pessoa colectiva n.º 505044897; data do
depósito: 24062005.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2009201094

FERNANDO CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5285;
identificação de pessoa colectiva n.º 505814323; data do depósito:
24062005.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2005611506

CONFECÇÕES A. D. C., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3609/
970116; identificação de pessoa colectiva n.º 503810436; data do
depósito: 24062005.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2009206380

DACRUINT COBERTURAS PARA PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6073/
050406; identificação de pessoa colectiva n.º 506760464; data do
depósito: 24062005.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2009219686

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE S. ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2069/
900112; identificação de pessoa colectiva n.º 502299967; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 1/20050628.

Certifico que, pela inscrição acima referida, foi designado gerente
Vasco Nuno Brás Rodrigues Valente.

Data da deliberação: 26 de Abril de 2005.

Conferi e está conforme.

28 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2009194241
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PSZ — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6033/
041222; identificação de pessoa colectiva n.º 505517736; data do
depósito: 24062005.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2009194012

ÓPTICA DUARTE SOARES — SERVIÇOS ÓPTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5928/
040308; identificação de pessoa colectiva n.º 506889343; data do
depósito: 24062005.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2009207475

DACRUINT COBERTURAS PARA PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6073/
050406; identificação de pessoa colectiva n.º 506760464; data do
depósito: 24062005.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 2010179927

VALONGO

HABIAÇO — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 203/
20050719; identificação de pessoa colectiva n.º 507423950; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20050719.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HABIAÇO — Promoção
Imobiliária, L.da

2 — Tem a sua sede na Travessa do Monte, 82, freguesia de Er-
mesinde, concelho de Valongo.

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 na promoção imobiliária; constru-
ção civil e obras públicas compra e venda de imóveis; revenda dos
adquiridos para esse fim; arrendamento, gestão e administração de
imóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros correspondente à soma de três quotas: uma do
valor nominal de cinco mil euros, pertencente ao sócio José Paulo
Magalhães Alves de Sá; e duas iguais do valor nominal de vinte e dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José
de Sousa Alves de Sá e Maria Alexandrina Castro Magalhães e Sá.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de um milhão de euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios José de Sousa

Alves de Sá e Maria Alexandrina Castro Magalhães e Sá que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.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 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 e, quando em partilha, a quota for
adjudicada a quem não seja sócio, e, ainda, por interdição ou inabili-
tação permanente ou morte do respectiva sócio.

21 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 2009348354

VILA NOVA DE GAIA

ROLFER — COMÉRCIO DE MÁQUINAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 850; identificação de pessoa colectiva n.º 501231021;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 5 e 6/20050630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Fiscal único — A. Figueiredo Lopes & Mário Dias, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas.
Cargo: efectivo
Causa: renúncia.
Data: 30 de Março de 2005
Designação de membros de órgãos sociais.
Órgãos designados:
Fiscal único — Mário Augusto Oliveira Dias, revisor oficial de

contas.
Cargo: efectivo
Residência/sede: Avenida de Lagos, 7, Gulpilhares Vila Nova de Gaia.
Prazo de duração do mandato: preenchimento de vaga no mandato

em curso (2003-2005).
Data da deliberação: 30 de Março de 2005.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008965287

COSTA VIEIRA, SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6617; identificação de pessoa colectiva n.º 504152750; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 18/20050630.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Artigos alterados: 1.º e 2.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Costa Vieira, Sousa & Filhos, L.da, com
sede na Rua do Senhor do Padrão, 889, da freguesia de Grijó, do con-
celho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em estofador de automóveis, maples,
cadeiras e outros serviços conexos. Compra e venda de automóveis
novos e usados.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2004095563
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RAMIRO & RIBEIRO — COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 109; identificação de pessoa colectiva n.º 505723735; nú-
mero e data da apresentação: 13/20050701.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2005.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008263037

TURISLEÇA — TURISMO E GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9754; identificação de pessoa colectiva n.º 505192292;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20050622.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede.
Sede: Rua do General Torres, 1162-D, sala 119.
Distrito: Porto.
Concelho: Vila Nova de Gaia.
Freguesia: Vila Nova de Gaia (Santa Marinha).

1 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008976483

CABELTE — CABOS ELÉCTRICOS
E TELEFÓNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 806; identificação de pessoa colectiva n.º 500049572; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 17/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Designação de membros de órgãos sociais órgãos designados:
Conselho de administração:
Ricardo Jorge Neiva de Oliveira de Aguiar Quintas.
Cargo: vogal
Residência/sede: Rua de D. Domingos Pinho Brandão, 93, Porto.
André Ferreira Quintas Neiva de Oliveira.
Cargo: vogal
Residência/sede: Alameda dos Descobridores, 300, 4.º, Vila do Conde.
Data da deliberação: 1 de Fevereiro de 2005.
Designação para alargamento de número do conselho de adminis-

tração do mandato em curso (2003-2005).

2 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008976548

CCEB — CENTRO CLÍNICO E EDUCACIONAL
DA BOAVISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 115/20011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505770350;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 11 e 12/20050502.

Certifico que a sociedade supra-identificada procedeu aos seguintes
registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência:
Ângela Maria Morgado de Castro Neves Andrezo de Carvalho.
Cargo: gerente
Causa: renúncia.
Data: 19 de Janeiro de 2005.
Alteração do contrato de sociedade.
Artigos alterados: 3.º e 5.º, conforme nova redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente realizado, é de seis mil euros, corres-
pondendo à soma de seis quotas, sendo três do valor nominal de mil
e quinhentos euros, cada, pertencendo uma a cada uma das sócias,

Gabriela Maria Gomes Machado e Sandra Eduarda Oliveira da Silva
Lopes e à própria sociedade CCEB — Centro Clínico e Educacional
da Boavista, L.da, e três de igual valor nominal de quinhentos euros
cada pertencentes à sócia Ângela Isabel Moreira Costa Lima Poças.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade, dispensada de cau-
ção e com ou sem remuneração, de acordo com o que for deliberado em
assembleia geral, fica afecta às três sócias, Gabriela, Sandra e Ângela Isabel.

2 — A sociedade fica obrigada pela assinatura de duas gerentes.
3 — No exercício dos poderes normais de gerência, os gerentes

poderão ainda:
a) Comprar, vender ou permutar bens móveis ou imóveis, inclusi-

ve viaturas;
b) Dar ou aceitar quaisquer imóveis de arrendamento;
c) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
d) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos.

Está conforme.

3 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010396375

HIPER — M. A. R., MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
RECREATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 386/19900409; identificação de pessoa colectiva n.º 502325127;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/20050630.

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

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência:
Rui Manuel Machado da Costa.
Cargo: gerente
Causa: renúncia.
Data: por carta de 21 de Junho de 2005.

Está conforme.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008976890

TREFILAJE — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE TREFILARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 441; identificação de pessoa colectiva n.º 501166491; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 8/20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Órgãos designados:
Conselho de administração:
David Moreira da Costa.
Cargo: presidente.
Residência/sede: Sandiães, Rôge.
Isaura Soares Barbosa.
Cargo: vogal
Residência/sede: Sandiães, Rôge.
David Augusto Barbosa da Costa.
Cargo: vogal
Residência/Sede: Sandiães, Rôge.
Fiscal único:
Cravo, Fortes, Antão & Associado, Sociedade de Revisores Ofici-

ais de Contas, representada por Avelino Azevedo Antão, revisor ofi-
cial de contas.

Cargo: efectivo.
Residência/sede: Rua do Engenheiro Silvério P. Silva, 3, 3.º, F,

3800 Aveiro.
Fiscal único:
Luciano Santos Carvalho.
Cargo: suplente
Residência/sede: Rua de Francisco Abreu Sousa, 875, 3720-146

Oliveira de Azeméis.
Prazo de duração dos mandatos: 2003-2006.
Data da deliberação: 1 de Abril de 2003.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010439970
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CASTELO BRANCO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 845; identificação de pessoa colectiva n.º 507080050;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/20050705.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede.
Sede: Rua D. António Ferreira Gomes, 273, loja 15, Centro Co-

mercial Cristal.
Distrito: Porto.
Concelho: Vila Nova de Gaia.
Freguesia: Mafamude.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008977919

VADOPO — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 673; identificação de pessoa colectiva n.º 501623647; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 22/20050620.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Designação de membros dos órgãos sociais.
Órgãos designados: administrador único:
José Oliveira da Silva.
Cargo: administrador único.
Residência/sede: Rua de Santos Pousada, 244, rés-do-chão, direito,

Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia
Fiscal único:
Velosa, Nadais & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, representada por Luís Vieira Lomelino Velosa, revisor oficial
de contas.

Cargo: efectivo.
Residência/sede: Praça de Mouzinho de Albuquerque, 139, 2.º, es-

querdo, 4100-360 Porto.
Fiscal único:
Paulo Manuel Carvalho da Silva, revisor oficial de contas.
Cargo: suplente.
Residência/sede: Praça de Mouzinho de Albuquerque, 113, 5.º,

sala 918, 4100-360 Porto.
Prazo de duração do mandato: 2005-2007.
Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2004.

24 de Maio de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008977897

PAULA CRISTINA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5289; identificação de pessoa colectiva n.º 503871990;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 2 e 3/20050701.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência:
António Gonçalves da Silva.
Cargo: gerente.
Causa: óbito.
Data: 12 de Janeiro de 2005.
Designação de membros de órgãos sociais.
Órgãos designados:
Gerência:
António Pedro Rodrigues Gonçalves.
Cargo: gerente.
Residência/sede: Rua do 1.º de Maio, 172, Pedroso Vila Nova de

Gaia.
Data da deliberação: 30 de Junho de 2005.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008977854

ANTI-VALAS — TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO
DE TUBAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8258; identificação de pessoa colectiva n.º 504582755;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20050701.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede.
Sede: Rua do Agueiro, 97, 1.º, direito.
Distrito: Porto.
Concelho: Vila Nova de Gaia.
Freguesia: Mafamude.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008977803

ACÁCIO AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 136; identificação de pessoa colectiva n.º 507230558;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20050701.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Mudança da sede.
Sede: Rua das Oliveiras, 202.
Distrito: Porto.
Concelho: Vila Nova de Gaia.
Freguesia: Vilar do Paraíso.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008977820

AMORIM — HOTÉIS E SERVIÇOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 473; identificação de pessoa colectiva n.º 502680750; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Designação de membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração:
Américo Ferreira de Amorim.
Cargo: presidente.
Residência/sede: Rua da Rainha D. Estefânia, 163, Porto.
Rui Miguel Duarte Alegre.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Avenida do Faial, 4, bloco A, 1.º, esquerdo, Estoril.
Henrique Manuel Pina Tomaz Veiga.
Cargo: vogal.
Residência/Sede: Praceta das Faias, 12, Guia, Cascais
António Rios de Amorim.
Cargo: vogal
Residência/sede: Rua de Duarte Barbosa, 224, 3.º, E, Porto.
André Martinez.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Avenida do Président Wilson, 75016, Paris, França.
Olivier Weill.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Rua Notre Dame des Champs, 75006, Paris, França.
Jean Louis Paul Claveau.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Ronda de Sobradiel, 27, Madrid, Espanha.
Fiscal único:
Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,

representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, revisor oficial
de contas.

Cargo: efectivo.
Residência/sede: Avenida da Boavista, Edifício Aviz, 3523, 1.º,

Porto.
Fiscal único:
António Manuel Martins Amaral, revisor oficial de contas.
Cargo: suplente.
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Residência/sede: Avenida da Boavista, Edifício Aviz, 3523, 1.º, Porto.
Prazo de duração do mandato: 2005.
Data da deliberação: 6 de Junho de 2005.

2 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010439791

FÁBRICA DE TINTAS E VERNIZES ESPINCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 15 766; identificação de pessoa colectiva n.º 500108102;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência: Vitorino Pinto Espincho.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 27 de Maio de 2005.

5 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010439821

NUNIGAIA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4455; identificação de pessoa colectiva n.º 503694827; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 10 e 11/20050623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

1) Artigo alterado: 4.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
quíntuplo do capital social, e os sócios poderão fazer suprimentos à
sociedade, desde que a assembleia geral o delibere por unanimidade de
votos representativos de todo o capital, e mediante condições que
esta vier a estabelecer.

2) Montante do aumento: € 500 240,43.

Modalidade e forma de subscrição: sendo € 350 000 por incorpo-
ração de prestações suplementares e € 150 240,43 em dinheiro, subs-
crito quanto a € 37 560,11 por cada um dos sócios Manuel Francisco
e Bento Fernando e € 75 120,21 pelo sócio Manuel Guedes, ficando
em consequência alterado também o artigo 3.º, com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O seu capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis-
centos mil euros, dele pertencendo uma quota de trezentos mil euros
ao sócio Manuel Guedes Ferreira Nunes e duas quotas de cento e cin-
quenta mil euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel Fran-
cisco de Aguiar Ferreira Nunes e Bento Fernando Serra dos Santos.

2 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010439805

REIS & FERNANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6475; identificação de pessoa colectiva n.º 504125630; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20050622.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2004.

1 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008976513

J. CARVALHO & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 333; identificação de pessoa colectiva n.º 505508052;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 4 e 6/20050622.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Designação de membros dos órgãos sociais.
Órgão designado:
Gerência:
Joaquim Carvalho da Silva.
Cargo: gerente.
Residência/sede: Rua da Ribeira Grande, 249, Canelas, Vila Nova de

Gaia.
Data da deliberação: 30 de Outubro de 2004
Cessação de funções de membros dos órgãos sociais.
Gerência:
Gilberta da Costa Barbosa da Silva.
Cargo: gerente.
Causa: renúncia.
Data: 7 de Março de 2005.

1 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008976467

MAISMAR — CONGELADOS, CONSERVADOS
E FRESCOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 503/20050623; identificação de pessoa colectiva
n.º 507365178; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20050623.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MAISMAR — Congelados, Conserva-
dos e Frescos, Unipessoal, L.da, com sede na Avenida do Infante
D. Henrique, 450, 3.º, centro frente, freguesia de Santa Marinha,
concelho de Vila Nova de Gaia, e número provisório de identificação
P 507365178.

§ único. Por deliberação da gerência a sede social poderá ser trans-
ferida para qualquer outro local e criar sucursais, agências ou outras
formas de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na venda, comercialização e distribui-
ção de produtos alimentares congelados, conservados e frescos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e pertence na totalidade ao sócio Carlos António Santo
Tirso Nogueira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme ficar
deliberado por decisão do sócio único, fica a cargo do sócio Carlos
António Santo Tirso Nogueira, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos de responsabilidade é necessária a assinatura do gerente.

Está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010439953

JESUS PEREIRA & FILHOS — TRANSPORTE
DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 502/20050627; identificação de pessoa colectiva
n.º 507299817; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20050627.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Jesus Pereira & Filhos — Trans-
porte de Resíduos Industriais, L.da, e tem a sua sede na freguesia de
Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia, à Rua do Casal, 614, e du-
rará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
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trofes, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes rodoviários de mercadorias,
recolhas de lixos industriais e comércio dos mesmos. Comércio por
grosso de desperdícios de materiais não especificados.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros e corresponde à soma de quatro quotas desiguais:

a) Uma no valor nominal de vinte e sete mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio António de Jesus Pereira;

b) Três quotas no valor nominal de sete mil e quinhentos euros,
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Paula Maria Barbosa de
Jesus Pereira, Margarida Maria Barbosa de Jesus Pereira e António
Gonçalves Gomes.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou mais
gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não, conso-
ante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo fica
ou não pendente de prestação de caução.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes António de Jesus Pereira,
Paula Maria Barbosa de Jesus Pereira, Margarida Maria Barbosa de
Jesus Pereira e António Gonçalves Gomes.

3 — A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos e
na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura de
dois gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do sócio Antó-
nio de Jesus Pereira.

4 — Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fiança, ou abonações.

5 — Em ampliação aos seus poderes os gerentes poderão ainda
comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, bem como soli-
citar quaisquer empréstimos, leasing ou aluguer de longa duração, nos
termos e condições que entender, dando para isso quaisquer bens da
sociedade para garantia dos mesmos.

ARTIGO 5.º

1 — Nem os gerentes nem qualquer dos sócios pode sem consenti-
mento da sociedade exercer por conta própria ou alheia, actividade
concorrente com a sociedade.

2 — No exercício por conta própria inclui-se a participação por si
ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a fracção
do capital social na mesma subscrita.

ARTIGO 6.º

1 — A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 — O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a tercei-
ros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, preço e
condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento
da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o exercício do di-
reito de preferência estatuído no número anterior.

3 — Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os demais
sócios têm sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para exercer o seu
direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade poderá
deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente em con-
corrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º;
g) Se em caso de partilha judicial ou extrajudicial por divórcio,

separação judicial de pessoas e bens ou só de bens a quota não ficar a
pertencer ao respectivo titular.

2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea f)
do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada .

3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e posteri-
ormente por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão no pra-
zo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota permanecer indivisa ; no segundo caso, os
direitos do interdito serão exercidos na sociedade pelo seu represen-
tante legal.

ARTIGO 9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em as-
sembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
até quíntuplo do capital social e na proporção das suas quotas, desde
que os sócios o deliberem por unanimidade de votos representativos
da totalidade do capital social.

Está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010439856

ALBERTINA ALVES — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 907; identificação de pessoa colectiva n.º 506055540; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 29/20050706.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008978141

CONSTRUÇÕES PINHO, OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 19 772; identificação de pessoa colectiva n.º 505251493; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 53/20050706.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008978168

IPE — INDÚSTRIA PRODUTORA DE ESPUMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 19 880; identificação de pessoa colectiva n.º 500141193; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 13/20050706.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010404106
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IPE — INDÚSTRIA PRODUTORA DE ESPUMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 19 880; identificação de pessoa colectiva n.º 500141193; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 12/20050706.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Órgãos designados:
Conselho de administração:
José Reis da Silva Ramos.
Cargo: presidente.
Residência/sede: Avenida de Vasco da Gama, 467, Miramar, Arco-

zelo, Vila Nova de Gaia.
José Lourenço Abreu Teixeira.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Estrada Exterior da Circunvalação, 13 364, Senhora

da Hora, Matosinhos.
Jorge Manuel Coutinho Franco da Quinta.
Cargo: vogal.
Residência/sede: Rua de Santos Pousada, 357, Oliveira do Douro,

Vila Nova de Gaia.
Fiscal único:
Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,

representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, revisor oficial
de contas.

Cargo: efectivo.
Residência/sede: Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.
Fiscal único:
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, revisor oficial de contas.
Cargo: suplente
Residência/sede: Rua do Seminário, 7, 10.º, esquerdo, Lisboa.
Prazo de duração do mandato: 2005-2008.
Data da deliberação: 29 de Março de 2005.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010404092

M. T. HARMONIA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 510/20050711; identificação de pessoa colectiva
n.º 507364848; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20050711.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M. T. Harmonia, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua Central do Olival, 479, freguesia do
Olival, concelho de Vila de Gaia, podendo ser transferida, nos termos
da lei, por deliberação do conselho de administração.

2 — O conselho de administração poderá criar, dentro ou fora do
País, delegações, agências, sucursais ou qualquer outra forma de repre-
sentação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais nou-
tras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas, e as actividades necessárias e complementares desse ob-
jecto que sejam permitidas pela legislação aplicável.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou dife-
rente do referido no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em sociedades de responsabilidade ilimitada.

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

3 — Enquanto pertencerem à sociedade, as acções próprias não têm
direitos sociais, salvo o de participar em aumentos de capital por
incorporação de reservas, se a assembleia geral não deliberar em sen-
tido contrário.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode ainda associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos com-
plementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse econó-
mico e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 — O capital social é de € 50 000, está integralmente subscrito e
realizado e é dividido em 10 000 acções ordinárias, cada uma com o
valor nominal de € 5.

2 — Podem ser deliberados aumentos de capital por deliberação do
conselho de administração ou da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — Poderão ser exigidas prestações acessórias de capital aos acci-
onistas, na proporção das respectivas participações, até ao montante
global de 10 vezes o capital social, mediante deliberação da assem-
bleia geral onde se definirá o carácter gratuito ou oneroso das mes-
mas e os elementos dessa obrigação, designadamente os prazos de
realização e as condições de reembolso.

2 — As prestações acessórias poderão ter natureza pecuniária.

ARTIGO 8.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis.

2 — No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e 10 000 acções.

3 — Os títulos são assinados pelo administrador único ou por dois
administradores, podendo ambas as assinaturas ser de chancela, por
eles autorizada ou por igual número de mandatários da sociedade para
o efeito designados.

4 — Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto,
que poderão ser remíveis, pelo seu valor nominal, acrescido ou não de
um prémio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo esse
o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

5 — No caso de incumprimento do prémio de remição, a socie-
dade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em mon-
tante a determinar na deliberação da emissão.

6 — Fica, desde já, autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável.

7 — O custo das operações de registo das transmissões, conversões
ou outras relativas às acções será suportado pelos accionistas interes-
sados.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos acci-
onistas ou do conselho de administração.

2 — Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em acções
de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de ac-
ções de categorias especiais.

3 — Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administração
a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no número
anterior, deverão ser já existentes as categorias especiais de acções aí
mencionadas.

4 — Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 2, 3 e 6 do artigo anterior.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração, composto de três, cinco, sete ou nove
membros, accionistas ou não.

2 — Cabe à assembleia geral eleger o administrador único ou fixar
a composição do conselho de administração, eleger os seus membros
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e indicar o respectivo presidente. O presidente escolhido designará,
por seu turno, de entre os restantes, o seu substituto.

3 — O conselho de administração designará de entre os seus mem-
bros, se o entender, um ou mais administradores-delegados ou uma
comissão executiva a quem delegará os poderes de gestão sociais que
entenda dever atribuir-lhe.

4 — Competirá ao conselho de administração regular o funciona-
mento da comissão executiva e o modo como exercerá os poderes
que lhe forem cometidos.

5 — A responsabilidade pelo exercício dos respectivos cargos não
está sujeita a caução.

ARTIGO 11.º

Compete ao conselho de administração assegurar a gestão dos ne-
gócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto so-
cial para o que lhe são conferidos os mais amplos poderes, incluindo,
nomeadamente, os seguintes:

a) Adquirir, alienar ou onerar participações sociais em outras socie-
dades;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração pode-
rá delegar os poderes num só mandatário;

c) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
d) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou

locar, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis ou móveis,
incluindo acções, quotas ou obrigações;

e) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
l) Deliberar que a sociedade se associe a outras pessoas ou entidades

nos termos do artigo 5.º do contrato social;
g) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro;
h) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para

o exercício de cargos sociais noutras empresas;
i) Deliberar que a sociedade preste às sociedades de que seja titular

de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico e financeiro.

ARTIGO 12.º

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

res, sendo a de um deles obrigatoriamente a do presidente do conse-
lho de administração;

b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício
do respectivo mandato;

c) Um administrador, se, para intervir no acto ou actos, tiver sido
designado em acta pelo conselho de administração;

d) Dois mandatários, nos termos do respectivo mandato;
e) Um mandatário, se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado pelo conselho de administração com poderes para o desig-
nar.

2 — Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou mandatário.

3 — Consideram-se de mero expediente os documentos que, pelo
seu conteúdo, não criem obrigações para a sociedade ou não envol-
vam a extinção de direitos, qualquer que seja a respectiva natureza.

ARTIGO 13.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigarem a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 14.º

1 — O conselho de administração reunirá normalmente uma vez
por trimestre, e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros o convoquem, devendo as deliberações que forem to-
madas constar das respectivas actas.

2 — O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 — As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emiti-
dos. O presidente do conselho de administração tem voto de qualida-
de.

4 — Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador, mediante carta, que explici-
tando o dia e a hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao pre-
sidente, mencionada na acta e arquivada.

5-Os administradores poderão votar por correspondência a solici-
tação do presidente do conselho.

ARTIGO 15.º

1 — Em caso de morte, renúncia ou impedimento definitivo de
qualquer administrador, o conselho de administração deverá, no pra-

zo de 60 dias a contar da falta, optar entre pedir a convocação da
assembleia geral para proceder à respectiva eleição ou cooptar um
novo membro.

2 — A cooptação deve ser submetida a ratificação na primeira
assembleia geral seguinte.

ARTIGO 16.º

Quando a sociedade for gerida por um administrador único, aplicam-
-se, com as necessárias adaptações, as regras prescritas para o conse-
lho de administração.

ARTIGO 17.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá um suplente, ou a um conselho fiscal, composto por três mem-
bros efectivos, um dos quais será presidente, havendo ainda um su-
plente. A sua eleição ocorrerá em assembleia geral.

2 — O fiscal único, um dos membros efectivos do conselho fiscal
e os suplentes serão revisores oficiais de contas ou Sociedades de
Revisores Oficiais de Contas.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 18.º

1 — A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam, que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
em instituição de crédito, sendo ao portador;

c) Inscrito em conta de valores mobiliários escriturais, se reverte-
rem essa natureza.

2 — O depósito junto de intermediário financeiro e a inscrição
referida na alínea c) do número anterior, têm de ser comprovados
por carta emitida pela respectiva instituição que dê entrada na socie-
dade, pelo menos 8 dias antes da data da sua realização.

3 — Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até 3 dias antes da sua realização, salvo se tiverem com-
provado o depósito a que se refere o n.º anterior.

4 — A presença nas assembleias gerais de accionistas titulares de
acções preferenciais sem voto e a sua participação na discussão dos
assuntos da ordem do dia depende de autorização do presidente da
mesa, a qual poderá ser revogada pela assembleia.

ARTIGO 19.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os acci-
onistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

ARTIGO 20.º

1 — Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente
ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa que indique o nome, domicílio do re-
presentante e data da assembleia.

2 — As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será apre-
ciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 21.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que
se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de
acções que titulem mais de 50 % do capital social.

ARTIGO 22.º

1 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário, que poderão ser accionistas
ou não.

2 — O vice-presidente substituirá o presidente, em caso de au-
sência ou impedimento deste, competindo-lhe, nomeadamente,
convocar assembleias gerais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou
competências previstas na lei, neste pacto ou em deliberação de
accionistas.
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ARTIGO 23.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a reunião da

assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de administra-

ção ou o órgão de fiscalização o julguem conveniente ou a requeri-
mento de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo do
capital social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 24.º

1 — As remunerações do administrador único, dos elementos que
constituem o conselho de administração, do fiscal único e do conse-
lho fiscal serão estabelecidas anualmente pela assembleia geral.

2 — A assembleia geral poderá eleger uma comissão de accionistas
para o cumprimento do disposto no número anterior.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

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

ARTIGO 26.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 27.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente a
aplicação que a assembleia geral determinar, podendo esta deliberar
distribui-los total ou parcialmente, ou afectá-lo a reservas.

ARTIGO 28.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do órgão
fiscalizador, poderá fazer adiantamentos aos accionistas sobre lucros
no decurso de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 29.º

Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento de
capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for deter-
minado na deliberação de aumento ou, na falta de tal disposição, pro-
porcionalmente ao período que mediar entre o último dia do período
de subscrição das acções e o encerramento do exercício social.

ARTIGO 30.º

Em caso de aumento de capital por incorporação de reservas, a
emissão das novas acções respeitará a proporção de entre as várias
categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accionista, acções da
espécie por ele detida.

ARTIGO 31.º

Por sua deliberação, a assembleia geral pode aprovar um regula-
mento fixando os termos e condições em que poderão ser atribuídas
pensões de reforma administradores e pensão de sobrevivência aos
cônjuges sobrevivos e filhos menores dos administradores.

Ficam desde já nomeados os seguintes membros dos órgãos sociais:
Administrador único: Mário Ramiro Gonçalves Trigo.
Mesa da assembleia geral: presidente — Luís Filipe Gouveia Borba

Rodrigues; vice-presidente — Maria da Conceição Teixeira Pereira;
secretário — João Pedro Marques Jorge.

Fiscal único: efectivo — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
n.º 155, Santos Vaz & Trigo Morais, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada pelo Revisor Oficial de Contas n.º 881,
Dr. João Manuel Trigo Morais, com domicílio profissional na rua
Silva Brinco, 148, São Mamede de Infesta, Matosinhos; suplente —
Marques da Cunha, Arlindo Duarte e Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada pelo Revisor Oficial de Con-
tas, Joaquim Manuel Martins da Cunha, com domicílio profissional
na Rua de Júlio de Brito, 108, Foz do Douro, Porto.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2010439902

+ FLUIDOS — SOCIEDADE DE CANALIZAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 535/20050706; identificação de pessoa colectiva n.º 507385683;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 92/20050706.

Certifico que, foi constituída entre a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta o nome de + Fluidos — Sociedade de Ca-
nalizações, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Gomes Soares, 95,
freguesia de Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto instalação, montagem, reparações,
assistência técnica e comércio de material e equipamento nas áreas
das canalizações de água, gás e ar comprimido, saneamento, equipa-
mento sanitário, aquecimento central, material e equipamento de
higiene e segurança no trabalho. Elaboração de projectos de redes de
gás e ar comprimido.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro; é de
cinco mil euros, representando uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, pertencem ao sócio,
desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme ela
decidir.

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

3 — A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga
de procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a dez vezes
o capital social.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras empresas, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008978052

HISBAT — DECORAÇÃO DE INTERIORES
E ILUMINAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 505/20050627; identificação de pessoa colectiva n.º 507391993;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050627.

Certifico que, foi constituida a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HISBAT — Decoração de Interiores e
Iluminação, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Joaquim Nicolau
Almeida, 740, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação e comercialização de candeei-
ros e artigos de decoração para o lar; decoração de interiores.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010439864

FREDERICO & ROCHA — ENSINO DA CONDUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 504; identificação de pessoa colectiva n.º 507298942; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20050627.

Certifico que, foi constituída entre a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Frederico & Rocha — Ensino da
Condução, L.da, tem a sua sede na Rua de Santos Pousada, 504. rés-
-do-chão, freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de
Gaia, código postal 4430-287 Oliveira do Douro.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o ensino da condução automóvel.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas, no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes dos só-
cios, Frederico José Gomes Rodrigues e Manuel António Gomes da
Rocha.

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nas condições de juro e reembolso deliberados na assembleia
geral.

3 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, repartidas proporcionalmen-
te por todos os sócios em função das suas quotas.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios que desde já são
nomeados gerentes.

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

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis,
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

5 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010439848

PRAZER NA IMAGEM — COMÉRCIO DE MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 529/20050704; identificação de pessoa colectiva n.º 506966640;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20050704.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Alteração do contrato de sociedade.
Sede: Rua do Além, 51, bloco 6, 3.º, esquerdo, traseiras.
Distrito: Porto.
Concelho: Vila Nova de Gaia.
Freguesia: Gulpilhares, Vila Nova de Gaia.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008977862

CRESCER A SÉRIO — ACTIVIDADES DE TEMPOS
LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 507/20050607; identificação de pessoa colectiva n.º 507325478;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20050627.

Certifico que foi constituída entre a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Crescer a Sério — Actividades
de Tempos Livres, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua do Emissor, 114, esquerdo, bloco A,
freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

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 actividades de tempos livres;
Formação profissional e outras actividades educativas, nomeadamen-
te ensino artístico, actividades desportivas; Agenciamento de contra-
tos nos domínios teatral, cultural e desportivo; Produtos, organiza-
ção de espectáculos e outros eventos.

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 cem 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.

5 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2010439937
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FANTÁSTICO — PRODUÇÕES DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 05411/19970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503890243;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008977501

HABISOFA — FÁBRICA DE ESTOFOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 07199/19981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504299840;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 71/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008972038

RAPID PARAÍSO — TRANSPORTES NACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06980/19980831; identificação de pessoa colectiva n.º 504227980;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008977528

ONAIRDA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 520/20050701; identificação de pessoa colectiva n.º 507363108;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20050701.

Certifico que foi constituída entre Adriano Neves Tavares e Maria
Fernanda da Silva Ferreira de Sá a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ONAIRDA — Construções, L.da
2 — Tem a sua sede na Rua do Estádio, 33, freguesia de Sandim,

concelho de Vila Nova de Gaia.
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 construção civil e obras públi-
cas, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte mil euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do va-
lor nominal de dez mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Adriano Neves
Tavares, que, desde já, fica nomeado gerente.

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 em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008977757

NO FEAR — ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 526; identificação de pessoa colectiva n.º 507397681; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20050705.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de No Fear — Animação Turísti-
ca, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua da Estamparia de Lavadores, 1228,
freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

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 seu objecto consiste em animação turística.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de doze
mil e quinhentos euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação, em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio único.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididos pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a cinquenta mil euros.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008978010
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JOAQUIM DE SOUSA AFONSO BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 039/19760719; identificação de pessoa colectiva n.º 500606994;
número e data da apresentação: 53/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002269157

DECOFARIA — ESTOFOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00868/19910605; identificação de pessoa colectiva n.º 502565144;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 50/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002269025

SEBASTIÃO MONTEIRO GOMES — RECLAMOS
LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08783/20000321; identificação de pessoa colectiva n.º 504845853;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 41/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004094311

MANEXCOM — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 426/20011206; identificação de pessoa colectiva n.º 505752220;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 69/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008966607

4 FEET — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 400/20011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505805820;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 51/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010413555

FRANCISCO JESUS PEREIRA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 525/20011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505787768;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 47/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010413512

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA GUEDES
MARQUES DE PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 973/20020320; identificação de pessoa colectiva n.º 506014274;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 39/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010404912

ASARETOQUES — REMODELAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 048/20011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505587254;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 48/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010413547

GUILHERME OLIVEIRA MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 967/20010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505625067;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 62/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008966534

GAIA GIFT — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 948/20041025; identificação de pessoa colectiva n.º 507095260;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 52/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010413563

ON/OFF MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 425/20040121; identificação de pessoa colectiva n.º 506786056;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 56/20050711.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004109947

DINACLÁSSICOS — AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 462/20021127; identificação de pessoa colectiva n.º 506245705;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 73/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002329796

MIGUEL & JOSÉ COSTA — COMÉRCIO DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 544/20030114; identificação de pessoa colectiva n.º 506424774;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 61/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008966585

MÁRIO ESPERANÇA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 270/20020905; identificação de pessoa colectiva n.º 506242196;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 55/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004109939

J. FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 282/19861230; identificação de pessoa colectiva n.º 501760946;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 33/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002285357

QUINTA DE MIRAMAR — EDIFICAÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 492/19851119; identificação de pessoa colectiva n.º 501580247;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010404688

AUTO REPARADORA PRIMEIRO DE MAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 23 720/19790420; identificação de pessoa colectiva n.º 500857997;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 72/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008966771

MOTORJOTA — VENDA E ASSISTÊNCIA
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 04197/19960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503639699;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 59/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004134739

CONSTRUÇÕES TAVARES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01017/19930218; identificação de pessoa colectiva n.º 502932724;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 54/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004094338

CLINTR — INVESTIGAÇÃO CLÍNICA E TREINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03720/19951109; identificação de pessoa colectiva n.º 503530077;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 49/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002268983

TAVARES & MENDES — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06346/19980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504098640;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 38/20050711.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004094320

JOSÉ SERAFIM CANCELA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 39 621/19850326; identificação de pessoa colectiva n.º 501619429;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 35/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010405153

ÂNGELO BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 866/19770603; identificação de pessoa colectiva n.º 500631840;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 46/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002285420

SECI-QUÍMICA — PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 929/19900216; identificação de pessoa colectiva n.º 501672923;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/20050706.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010941900

SÁ, REIS & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 846/19801119; identificação de pessoa colectiva n.º 501105638;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 67/20050711.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004 referente à sociedade
em epígrafe.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008966615

J. L. S. — CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 525; identificação de pessoa colectiva n.º 507277031; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20050705.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação J. L. S. — Consultoria
e Gestão, L.da, e tem a sua sede na Rua do Marquês Sá da Bandeira,
323, sala 37, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 — Por simples deliberação da gerência, aquela poderá criar ou
extinguir agências, estabelecimentos, delegações ou outras formas
de representação que julgue conveniente, em qualquer parte do ter-
ritório nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração de contabilidades
organizadas e consultoria empresarial.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis
mil euros e dele pertence uma quota do valor nominal de dois mil
euros a cada um dos sócios Liliete Brás Correia da Silva, Sérgio Rui
Henriques Rodrigues e José António Nogueira Barros.

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

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

ARTIGO 4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já nomeados
gerentes, sendo suficiente a assinatura de dois gerentes para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Em ampliação dos poderes normais a gerência, poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
d) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais

ou industriais.
ARTIGO 5.º

Na cessão de quotas a estranhos, fica reservado à sociedade, em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em segundo, o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização da respectiva
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008977927

NORCATERING — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE HOTELARIA E CATERING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 219/20020812; identificação de pessoa colectiva
n.º 506249891; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 8 e 9/20050730.

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

a) Cessação de funções de membro dos órgãos sociais:
Gerência: Joaquim Rui Correia Pereira.
Cargo: gerente.
Causa: óbito.
Data: 2 de Junho de 2005.
b) Designação de membro dos órgãos sociais:
Gerência: José Fernando Lima Queiroz.
Cargo: gerente.
Residência/sede: Avenida da República, 755, 4.º, sala 4.2, Vila Nova

de Gaia.
Data da deliberação: 20 de Junho de 2005.

Está conforme.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, Elsa Soares. 2010439740

CHURRASQUEIRA — PINTO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03491/19950810; identificação de pessoa colectiva n.º 503473510;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/20050628.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de membro dos órgãos sociais:
Gerência: António Alberto Martins de Oliveira.
Cargo: gerente.
Causa: destituição.
Data: 25 de Março de 2005.

Está conforme.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante, Elsa Soares. 2010439627

INORBEL — INDÚSTRIA DE BETÕES DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 16 965/19891221; identificação de pessoa colectiva n.º 500139644;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/20050729.

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

Designação de membro dos órgãos sociais:
Gerência: António Soares de Almeida Roque.
Cargo: gerente.
Residência/sede: Rua de Armindo Santos, 42, Águeda.
Data da deliberação: 29 de Março de 2005.

Está conforme.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, Elsa Soares. 2010439716

ANGELINO — MONTAGENS ELÉCTRICAS
E ANTENAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00811/19910514; identificação de pessoa colectiva n.º 502552301;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20050729.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
a seguinte alteração de contrato:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em instalações eléctricas de utilização de
baixa tensão. Infra-estruturas de telecomunicações. Sistemas de segu-
rança e detecção de incêndio. Podendo ainda dedicar-se ao comércio
de electrodomésticos.

Está conforme.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, Elsa Soares. 2010439694

BIGMARK — CENTRO DE ENSINO INTEGRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 513/20050629; identificação de pessoa colectiva n.º 507257219;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20050729.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de BIGMARK — Centro de Ensino
Integrado, L.da, e tem a sua sede na Avenida da República, 676, sa-
la 2.2, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade pode trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, criar e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em centro de ensino integrado. Activida-
des de tempos livres; apoio escolar e psicossocial a crianças e jovens;
apoio didáctico; centro de explicações e de formação; dinamização
de tempos livres e actividades extra curriculares; terapias e técnicas
do lazer; desenvolvimento integral de crianças e jovens; formação
profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é de dez mil euros, pertencendo uma
quota no valor nominal de seis mil euros ao sócio Miguel Ângelo de

Moura Vieira, e uma no valor nominal de quatro mil euros perten-
cente à sócia Maria João Cunha Damasceno Corrêa de Sá.

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

§ 3.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, numerada ou não, conforme venha a ser
deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura, de dois gerentes que deverão ser nomeados
em assembleia geral.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, trocar e vender viaturas automóveis, de e para a socie-

dade;
b) Alterar ou rescindir contratos de arrendamento para a socie-

dade;
c) Assinar contratos de leasing;
d) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, incluindo os

poderes de confessar, desistir ou transigir.
§ 3.º Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças,

abonações, letras a favor ou demais actos e documento estranhos aos
negócios sociais.

§ 4.º A gerência pode nomear mandatários ou procuradores para a
prática de determinados actos ou categorias de actos, conferindo tais
poderes através de procuração.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os só-
cios, cônjuges, ascendentes e descendentes, porem, a favor de estra-
nhos depende do consentimento expresso da sociedade, tendo em todo
o caso esta o direito de preferência em primeiro lugar, e em segundo
os sócios não cedentes:

§ 2.º O sócio cedente comunicará o seu propósito à sociedade com
60 dias de antecedência, mediante carta registada com aviso de re-
cepção, na qual indicará a pessoa ou entidade a quem pretende fazer
a cessão.

§ 3.º Se mais de um sócio pretender adquirir a quota, será esta di-
vidida pelos interessados na proporção das suas quotas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordado respectivo titular;
b) Pelo falecimento de qualquer sócio, desde que a posição do fa-

lecido não seja assumida pelos respectivos herdeiros;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, arrolamento ou

penhora, e ainda caso de divórcio ou de separação de pessoas e bens,
de qualquer sócio, quando a respectiva quota lhe não fique a pertencer
por inteiro;

d) Quando, por decisão transitada em julgado, o respectivo titular
for declarado falido;

e) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade.
§ 2.º A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último

balanço aprovado.
ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Os suprimentos ficam dependentes de prévia deliberação da assem-
bleia geral, devendo os respectivos contratos fixar as condições de
reembolso e outras.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolve-se nos termos da lei, sendo a liquidação efec-
tuada pela forma que for deliberada em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Os balanços e contas fechar-se-ão com referência ao dia 31 de
Dezembro de cada ano.

§ 2.º Os lucros do exercício terão o destino que for deliberado em
assembleia geral, depois das deduções legais.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os casos em
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que a lei exija outra formalidade e sem prejuízo de outras formas de
deliberação dos sócios legalmente previstas.

Está conforme.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante, Elsa Soares. 2010439686

COCIGA — CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 136 196; identificação de pessoa colectiva n.º 501451323; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 16/20050706.

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.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2010404157

APLICOMATE, COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 524; identificação de pessoa colectiva n.º 507380363; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20050705.

Certifico que foi constituída entre a sociedade em epígrafe, regendo-
-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Aplicomate, Comércio de Materiais de
Construção, L.da

2.º

1 — A sua sede é na Rua dos Chãos Velhos, 731/745, da freguesia
de Arcozelo do concelho de Vila Nova de Gaia.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar fi-
liais, agências, sucursais ou outras formas locais de representação, onde
e ando julgar conveniente.

3 — A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, aplicação, assistência
técnica e representações de materiais e equipamentos para a constru-
ção civil. Prestação de serviços de acabamento e instalações especiais
de apoio à construção civil.

4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de dez mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de cinco mil euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios José Paulo Moreira Martins e António José Barbosa Sea-
bra.

2 — Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade nos termos
condições a deliberar em assembleia geral.

3 — Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao décuplo
do capital social, desde que a chamada seja deliberada por unanimida-
de dos votos representativos do capital social.

5.º

1 — A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme o que for deliberado em assembleia geral, fica
a cargo de sócios ou não sócios.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é ne-

cessária a assinatura conjunta de dois gerentes.
4 — É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em

fianças, abonações, letras de favor e outros actos e documentos es-
tranhos ao seu objecto e interesse social.

6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios depen-
de do consentimento prévio da sociedade, reservando-se a esta, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

7.º

1 — A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no ar-

tigo 6.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer ou

não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 — A contrapartida da amortização, no caso previsto da alínea b)

do número anterior, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios poderão, em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a al-
guns sócios ou a terceiros.

8.º

Transitório

A gerência, fica desde já, autorizada a efectuar os levantamentos
da conta em nome da sociedade, para aquisição de equipamentos e
bens de giro comercial e ainda para liquidação das despesas com a
constituição e registo, bem como a celebrar quaisquer negócios jurídi-
cos por conta da sociedade no âmbito do respectivo objecto.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008977943

LIBERIUS — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 521; identificação de pessoa colectiva n.º 507361202; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050704.

Certifico que foi constituída entre a sociedade em epígrafe,
regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LIBERIUS — Empreendimentos
Imobiliários, L.da, com sede na Rua de Cavada de Meias, 106, fregue-
sia de Lever, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 — Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá transferir a sua
sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transferência
ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3 — Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agênci-
as ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Constitui seu objecto a realização, investimentos e gestão de em-
preendimentos imobiliários, nomeadamente a compra e venda de
imóveis para si e para revenda, construção, administração de propri-
edades, urbanizações, loteamentos, restauração de imóveis, promo-
ção imobiliária, obras públicas, arrendamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente subscrito e
realizado, em numerário, sendo representado por duas quotas, sen-
do uma de três mil euros pertencente ao sócio Manuel Paulo Bar-
bosa Lopes e uma de dois mil euros pertencente à sócia Susana
Maria Cancela de Oliveira Lopes.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante até ao décuplo do montante correspondente ao capital
social.

ARTIGO 5.º

1 — As cessões de quotas e as correspectivas divisões são sempre
dependentes do consentimento da sociedade.

2 — A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 — Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não quiser
exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse direi-
to na proporção das quotas de que forem titulares.
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ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o delibera-
do em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel Paulo Barbosa
Lopes, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para validamente obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

§ único. A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer
veículos automóveis e efectuar contratos de leasing.

ARTIGO 7.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos judici-

ais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Se a quota for cedida a estranhos sem o consentimento da socie-
dade;

e) Quando em partilha, na sequência de divórcio, a quota seja ad-
judicada a quem não for sócio.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008977900

FURRIMOB — SOCIEDADE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 519/20050701; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/20050701.

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

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma FURRIMOB — Sociedade Inves-
timentos Imobiliários, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de Moçambique, 147, loja 7, freguesia
de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

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 na compra e venda de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim; Promoção imobiliária;
Arrendamento de bens imobiliários.

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 nomeada gerente a sócia Eduarda Maria Silva
Lopes Furriel.

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 Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004053046

PLASTIBORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00070/19870205; identificação de pessoa colectiva n.º 501775234;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 68/20050711.

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.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008966704

GONÇALVES & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01121/19930325 ; identificação de pessoa colectiva n.º 502971819;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 57/20050711.

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.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002329834

FERNANDES, SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 02295/19940621; identificação de pessoa colectiva n.º 503230812;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 31/20050711.

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.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010412249

FUNDIÇÃO DE METAIS QUERIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 03637/19951011; identificação de pessoa colectiva n.º 503522252;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 40/20050711.

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.

20 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002269114

KNT COMÉRCIO QUINQUILHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 523; identificação de pessoa colectiva n.º 507306368; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050705.

Certifico que foi constituída entre a sociedade em epígrafe, regendo-
-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade unipessoal

Ketan Narandas Thakrar, número de identificação fiscal
213041138, casado em comunhão geral com Jagruti Narendra Datta-
ni, residente na Travessa do Conselheiro Veloso da Cruz, 87, 3.º, di-
reito, em Vila Nova de Gaia.

Declaro que não sou sócio de nenhuma outra sociedade unipessoal
e que a mesma se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma KNT Comércio Quinquilharia, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Junqueira de Baixo, 129, arma-
zém D, freguesia de Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia.
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§ único. Por simples deliberação do sócio, a gerência da sociedade
poderá transferir a sua sede para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, su-
cursais ou qualquer outra forma de representação social.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de quinquilharia.

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 sócio Ketan Narandas Thakrar.

4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Ketan Narandas Thakrar,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

5.º

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

6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de quarenta e nove mil oitocentos e setenta
e nove euros e setenta e nove cêntimos.

A gerência ora nomeada, fica desde já autorizada a efectuar o le-
vantamento do capital social, depositado em nome da sociedade para
fazer face ás despesas de constituição e registo da mesma, bem como
a aquisição de bens de equipamento.

Está conforme.

12 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2008977986

PÃO QUENTE E CONFEITARIA PONTO
DE ENCONTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 05656/19970811; identificação de pessoa colectiva n.º 504116614;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/20050711.

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.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002688273

CARLOS CASTANHEIRA & CLARA BASTAI
ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00925/19930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502910283;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20050711.

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.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008977510

A. M. OLIVEIRA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 48 072/19900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502386762;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20050711.

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.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008978664

CONSTRUÇÕES SÓ-PREDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 669/20040518; identificação de pessoa colectiva n.º 506971287;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 63/20050711.

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.

21 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008978672

FERNANDES & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 17 614/19680709; identificação de pessoa colectiva n.º 500350540;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 44/20050706.

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.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008976793

MANUEL AZEVEDO & SOUSA — CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 604/20030203; identificação de pessoa colectiva n.º 506379299;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 42/20050706.

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.

18 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004121912

MARIA & MARIA — JARDIM-DE-INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula n.º 60
282/20020912; identificação de pessoa colectiva n.º 506284964; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 21/20050706.

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.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008976726

SANTARÉM

GOLEGÃ

JULIÃO ANTUNES DA LUZ E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 00773/
20020507; identificação de pessoa colectiva n.º 504824554; data
da apresentação: 20050726.

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

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 2007813262

GABIURBE — IMOBILIÁRIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 00776/
20020621; identificação de pessoa colectiva n.º 506208893; data
da apresentação: 20050726.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano 2004.

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 2007813270

CASA AGRÍCOLA VICENTE MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 00504/
890213; identificação de pessoa colectiva n.º 502105089; data da
apresentação: 20050726.

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

27 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 2007813289

SETÚBAL

PALMELA

CONTINENTAL LEMMERZ (PORTUGAL)
COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Parque Industrial Autoeuropa, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01001/
19940927; identificação de pessoa colectiva n.º 503281107; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 8/20050628.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que com referência à sociedade em epí-
grafe foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2010368703

CAIOLA — DESIGN E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua de João Posser de Andrade Vilar, 9, 2.º, direito,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01980/
20010103.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial, que, com referência à sociedade indicada em
epígrafe, foi depositada escritura onde consta a dissolução e liquida-
ção da sociedade, sendo a data da aprovação das contas 29 de Abril de
2004.

23 de Julho de 2004. — A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2004668555

CONTINENTAL LEMMERZ (PORTUGAL)
COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Parque Industrial Autoeuropa, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01001/
19940927; identificação de pessoa colectiva n.º 503281107;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e 4; números
e data das apresentações: 5, 6 e 7/20050628.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Có-
digo do Registo Comercial, e com referência à sociedade em epígrafe,
foi depositada fotocópia autenticada da acta onde consta a cessação
de funções de revisor oficial de contas suplente, a alteração da firma

do revisor oficial de contas efectivo em consequência de fusão e a
designação do revisor oficial de contas suplente.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2010385810

SOBRAS — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: lote 19, Vila Amélia, freguesia de Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: € 249 500

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00968/
940526; identificação de pessoa colectiva n.º 503214523; data da
apresentação: PC-20050630.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.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.

23 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2007220148

INFOSAN — SISTEMAS INFORMÁTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Visconde do Tojal, 334-A, rés-do-chão,
Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02103/
20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505526336; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 9/20050628.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.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.

28 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2007204100

GCT — GESTÃO DE COMÉRCIO RETALHISTA,
SGPS, S. A.

Sede: Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01929/
20001004; identificação de pessoa colectiva n.º 504982796; ins-
crições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 3/20050627
e 7/20050705.

Certifico, para fins do disposto no artigo 70.º do Código do Regis-
to Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da acta da socie-
dade em epígrafe onde consta a designação dos membros dos órgãos
sociais e a designação do secretário da sociedade, ambas em 3 de Agosto
de 2004 e para o quadriénio de 2004-2007.

27 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2007212005

NUNO SANTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Padre Nabeto, lote 22-M,
loja C, Aires, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02305/
2020124; identificação de pessoa colectiva n.º 505873931; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20050629.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.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.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2011063981
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JOAQUIM CLAUDINO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de João Posser de Andrade Vilar, lote 4, loja B,
Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02851/
20040917; identificação de pessoa colectiva n.º 506782182; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 4/20050629.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 70.º e 71.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.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2007220040

RESOL — RESÍDUOS SÓLIDOS — EQUIPAMENTOS
MECÂNICOS, L.DA

Sede: Vila Amélia, lote 599, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: € 199 519,58

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01025/
19941216; identificação de pessoa colectiva n.º 502229721;
averbamento n.º 1 às inscrições n.os 1, 2 e 3; números e data das
apresentações: 5, 6 e 7/20050629.

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 cessação de funções de gerência por parte de Pedro
Augusto dos Santos Martins de Freitas e de Idalécio Simões Cordeiro,
por renúncia, em 12 de Abril de 2005, a designação como gerente do
não sócio Álvaro Pedro de Figueiredo Martins de Freitas, por delibe-
ração tomada naquela data e onde consta que a mesma efectuou alte-
ração parcial do contrato, tendo como consequência a alteração do
artigo 6.º, que ficou com a seguinte redacção:

6.º

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

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

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

4 — A gerência da sociedade fica a pertencer ao não sócio Álvaro
Pedro de Figueiredo Martins de Freitas, casado, residente na Estrada
de Mem Martins, 156, 3.º, esquerdo, Mem Martins, Sintra.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

29 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de Jesus
Cândido. 2007220105

SESIMBRA

JACINTO CALADO CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 01884;
identificação de pessoa colectiva n.º 505638061; data da
apresentação: PC-20050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da firma supra referida, no exercício do ano de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 2009234073

SETÚBAL

GESTVIAGENS — AGÊNCIA VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07764/
20050629; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 05/
20050629.

Certifico que entre Sandra Isabel Parreira Marques Perdigão Casta-
nho, casada com João António Perdigão Castanho, na comunhão de
adquiridos, Rua de Polido Valente, 3, 4.º, direito, Setúbal, e João An-
tónio Perdigão Castanho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de GESTVIAGENS — Agência
Viagens, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 182,
freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização e venda de viagens
turística; Reserva de serviços em estabelecimentos turísticos; Bilhe-
teira e reserva de lugares em qualquer meio de transporte; Represen-
tação de outras agências ou operadores turísticos; Recepção, transfe-
rência e assistência de turísticas e actividades acessórias das agências
de viagens (artigo 2.º, decreto-lei n.º 12/99 de 11 Janeiro).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de cinquenta mil euros, pertencente à sócia Sandra Isabel Parreira Mar-
ques Perdigão Castanho, e uma do valor nominal de cinquenta mil
euros, pertencente ao sócio João António Perdigão Castanho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
foi deliberado em Assembleia, compete à sócia Sandra Isabel Parreira
Marques Perdigão Castanho.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Sandra Isabel Parreira
Marques Perdigão Castanho.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social depo-
sitado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir
para esta bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerên-
cia nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011088690

MACHADO & NUNES — METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00816/
730618; identificação de pessoa colectiva n.º 504805568;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 01/20050606.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo em consequên-
cia o n.º 2 do artigo 1.º do respectivo contrato ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Pedro Álvares Cabral,
4, 3.º, esquerdo, freguesia de São Sebastião, do concelho de Setúbal.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006901362
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LIZ DA SILVA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04917/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504239325; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 01/20050519.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato: montante do

reforço e como foi subscrito: 495 000 euros, em dinheiro, em partes
iguais pelos sócios, tendo em consequência o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de quinhentos mil euros, está integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do
valor nominal de duzentos e cinquenta mil euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Manuel António Liz da Silva e Maria Manuela
Lopes Pinto Liz da Silva.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2006883542

METROCONFRA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07715/
20050427; identificação de pessoa colectiva n.º 507314433; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 15/20050713.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato:
Montante do reforço e como foi subscrito: 30 000 euros, em di-

nheiro, pela sócia, e foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, tendo em consequência o artigo 3.º do respectivo contrato, fi-
cado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta e
cinco mil euros, representado por urna quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única.

Declarou ainda a outorgante, na qualidade de gerente e sob sua in-
teira responsabilidade, que a importância correspondente ao presente
aumento de capital deu já entrada na caixa social e que não é obriga-
do pela lei ou pelo contrato à realização de outras entradas.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004367946

AUTO BACALHOA — MANUTENÇÃO VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07311/
20040316; identificação de pessoa colectiva n.º 506859274; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 16/20050713.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o artigo 2.º

do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em manutenção, lavagens e limpe-
za de viaturas. Gestão, administração e arrendamento de imóveis.

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

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004367954

BARCA FRESCA — COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05405/
991021; identificação de pessoa colectiva n.º 504594036; inscri-
ções n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 02 e 03/
20050713.

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

Dissolução.
Prazo para a liquidação: 90 dias a contar de 17 de Maio de 2005.
Liquidatários designados, em 17 de Maio de 2005: os sócios.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Junho de 2005.

25 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011068738

PALMO E MEIO — JARDIM ESCOLA E TEMPOS
LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 01945/
870505; identificação de pessoa colectiva n.º 501824260;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 03 e 04; números e data das
apresentações: 04 e 05/20050713.

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

Cessação de funções de gerência de Ana Maria Malheiros Real
Chagas Vidal Marques, em 29 de Junho de 2005, por renúncia.

Designação de gerentes, efectuada em 29 de Junho de 2005: Maria
de Fátima Roque da Silva Portela Camolas, casada, Avenida de São
Francisco Xavier, 28, 2.º, A, Setúbal; e Elisabete Pimenta de Sousa
Casimiro, casada, Praceta de Jaime Horácio Pacheco Junqueiro, lote
7, 2, 1.º, direito, Setúbal.

25 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011068746

CENTRO DE ACÚSTICA MÉDICO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04057/
951011; identificação de pessoa colectiva n.º 503570354; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 06/20050713.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Redenominação do capital e alteração parcial do contrato, tendo

em consequência o artigo 4.º do respectivo contrato, ficado com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social é de dezanove mil novecentos e cinquenta e um
euros e noventa e dois cêntimos, representado pela soma das seguin-
tes quotas: uma quota de dois mil novecentos e noventa e dois euros
e setenta e nove cêntimos, pertencente ao sócio Nuno Miguel de Paulo
Proença Melo, uma quota de dois mil novecentos e noventa e dois
euros e setenta e nove cêntimos pertencente à sócia Ana Rita de Paulo
Proença Melo, uma quota de sete mil novecentos e oitenta euros e
setenta e sete cêntimos pertencente aos sócios Raul Proença da Fon-
seca Melo, Nuno Miguel de Paulo Proença Melo e Ana Rita de Paulo
Proença Melo, e uma quota de cinco mil novecentos e oitenta e cin-
co euros e cinquenta e sete cêntimos pertencente aos sócios Nuno
Miguel de Paulo Proença Melo, Ana Rita de Paulo Proença Melo e
Raúl Proença de Fonseca Melo, já totalmente realizada a totalidade
do capital social.

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

25 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011068754

IMOHIPER — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05563/
20000306; identificação de pessoa colectiva n.º 504830970; ins-
crições n.os 03 e 04; números e data das apresentações: 08, 09 e
10/20050713.
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Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o número

um do artigo quarto e o artigo 5.º do respectivo contrato, ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade compete ao
conselho de administração, composto por um a três membros, eleitos
quadrienalmente pela assembleia geral, e reelegíveis por uma ou mais
vezes.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 5.º

A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura de dois
administradores ou com a assinatura de um procurador, nas condições
e limites da respectiva procuração.

Designação de membros do conselho de administração, efectuada
em 30 de Junho de 2005: José Francisco Silva Calvinho, casado, Vale
Touros, Palmela; e Hélder Alexandre Gregório Calvinho, casado,
Poços, Palmela.

Prazo: até final do mandato em curso, em 31 de Dezembro de 2007.

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

26 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011068789

A. J. S. CONDUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 01774/
860421; identificação de pessoa colectiva n.º 501658009; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/20050718.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Julho de 2005.

27 de Julho de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011068894

VIANA DO CASTELO

CAMINHA

VIDAFLOR — FLORES E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 850/
20040823; identificação de pessoa colectiva n.º 507041011; data
da apresentação: 20050628.

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

28 de Julho de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 2008166899

RAÍZ DA TERRA — PRODUÇÃO DE PLANTAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 770/
020814; identificação de pessoa colectiva n.º 506265897; data da
apresentação: 20050628.

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

28 de Julho de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 2008166902

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DA ESPIGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 824/
20031212; identificação de pessoa colectiva n.º 505616424; data
da apresentação: 20050628.

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

28 de Julho de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 2008166880

BRÁS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 63/
660322; identificação de pessoa colectiva n.º 500047790; data da
apresentação: 20050628.

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

28 de Julho de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 2008166872

ESTEVES & JOSÉ GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 767/
020801; identificação de pessoa colectiva n.º 506253490; data da
apresentação: 20050624.

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

22 de Julho de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 2008166643

PONTE DE LIMA

MINITEX — FABRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Tremoinhos, Vitorino das Donas, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 293/900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502272821;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 25/20051021.

Certifico que, pela inscrição n.º 4 de 21 de Outubro de 2005, e
relativamente à sociedade em epígrafe, foi feita a dissolução da socie-
dade e averbada à matrícula sociedade em liquidação.

Está conforme o que certifico.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884712

SOCIFIBRA — LIMPEZAS FLORESTAIS, L.DA

Sede: Costeira, Anais, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 674/980210; identificação de pessoa colectiva n.º 504075101;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/20051021.

Certifico que, pela inscrição n.º 2 de 21 de Outubro de 2005 e re-
lativamente à sociedade em epígrafe, foi feita a dissolução da socie-
dade e averbada à matrícula sociedade em liquidação.

Está conforme o que certifico.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884704

PEREIRA & GUERRA, L.DA

Sede: Romeira, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 121/780320; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/
20051021.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registada a dissolução da socie-
dade em epígrafe e averbado à respectiva matrícula sociedade em li-
quidação.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007884720

PÉLIMA — SOCIEDADE AGRO
PECUÁRIA DO LIMA, L.DA

Sede: Santo Amaro, Fornelos, 4990, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 97/760503; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/
20051021.
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Certifico que, por sentença do Tribunal Judicial de Ponte de Lima,
devidamente transitada em julgado, proferida nos autos de acção su-
mário n.º 928/05.1, foi decretada a dissolução da sociedade em epí-
grafe e averbada à sua matrícula a sociedade em liquidação.

Está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007884763

AMBILIMA — NOVAS TECNOLOGIAS
ECOLÓGICAS, L.DA

Sede: Igreja, Santa Comba, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 656/071128; identificação de pessoa colectiva n.º 504027271;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/20051019.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registada a dissolução da socie-
dade em epígrafe e averbado à respectiva matricula sociedade em li-
quidação.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007884330

CARLOS COSTA & COSTA, L.DA

Sede: Centro Comercial Ibérico, loja 20; Rua de Agostinho José
Taveira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 714/989820; identificação de pessoa colectiva n.º 504241370;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/20051019.

Certifico que pela inscrição n.º 2, de 19 de Outubro de 2005, foi
feita a dissolução da sociedade acima identificada e averbada à matri-
cula: sociedade em liquidação.

Está conforme o que certifico.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884216

MAGALHÃES CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Sede: Largo do Dr. Álvaro Rebelo Vieira de Araújo, 18, 1.º,
esquerdo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 447/930817; identificação de pessoa colectiva n.º 503044873;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/20051019.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, de 19 de Outubro de 2005, foi
feita a dissolução da sociedade acima identificada e averbada à matri-
cula: sociedade em liquidação.

Está conforme o que certifico.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884224

CRISTINA & AUGUSTA, L.DA

Sede: Rua de Agostinho José Taveira,
loja R, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 701/980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504175025;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 18/20051019.

Certifico que pela inscrição n.º 6 foi registada a dissolução da socie-
dade em epígrafe e averbada à respectiva matrícula: sociedade em li-
quidação.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007884208

NEIVÓLEOS — COMÉRCIO DERIVADOS PETRÓLEO, L.DA

Sede: Soutelo, Sandiães, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 550/950822; identificação de pessoa colectiva n.º 503473332;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/20051019.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registada a dissolução da socie-
dade em epígrafe e averbada à respectiva matrícula: sociedade em li-
quidação.

Conferida, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007884348

COTO PORRINHO DISCOTECA, L.DA

Sede: Coto Porrinho, Anais, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 351/910319; identificação de pessoa colectiva n.º 502522259;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/20051019.

Certifico que pela inscrição n.º 2, de 19 de Outubro de 2005, foi
feita a dissolução da sociedade em epígrafe e averbada à matricula:
sociedade em liquidação.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884178

SOCIEDADE EUROPEIA DE MATERIAIS, L.DA

Sede: Terreiro, Gandra, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 412/921125; identificação de pessoa colectiva n.º 502888520;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/20051019.

Certifico que pela inscrição n.º 2, de 19 de Outubro de 2005, foi
feita a dissolução da sociedade acima identificada e averbada à matri-
cula: sociedade em liquidação.

Está conforme o que certifico.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884194

CREVIM — CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO
DE VIVENDAS E MORADIAS, L.DA

Sede: Rua do General Norton de Matos, 11, rés-do-chão,
esquerdo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 665/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504133861;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20051019.

Certifico que pela inscrição n.º 3, de 19 de Outubro de 2005, foi
feita a dissolução da sociedade acima identificada e averbada à matri-
cula: sociedade em liquidação.

Está conforme o que certifico.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884186

JOSÉ PAULINO DA SILVA & C.A,  L .DA

Sede: Figueiras, Freixo, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 677/980225; identificação de pessoa colectiva n.º 501110143;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20051019.

Certifico que pela inscrição n.º 3, de 19 de Outubro de 2005, foi
feita a dissolução da sociedade em epígrafe e averbada à matricula:
sociedade em liquidação.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007304490
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SÁ & IRMÃO, L.DA

Sede: Seixosa, Ribeira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 84/730509; identificação de pessoa colectiva n.º 500405212;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/20051019.

Certifico que pela inscrição n.º 3, de 19 de Outubro de 2005, foi
feita a dissolução da sociedade acima identificada e averbada à matri-
cula: sociedade em liquidação.

Está conforme o que certifico.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884232

VIANA DO CASTELO

TALHO MODERNO — COMÉRCIO DE CARNES
VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 942; identificação de pessoa colectiva n.º 501645144.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2008301966

CELESTE MANSO PRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2593; identificação de pessoa colectiva n.º 504770683.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

21 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009648315

SÁ & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2223; identificação de pessoa colectiva n.º 503209830.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

21 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009648358

TEIXEIRA, JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1391; identificação de pessoa colectiva n.º 502420103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

21 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009648374

TOPTIRE — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
E SERVIÇOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2708; identificação de pessoa colectiva n.º 505137496.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

21 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009648269

FACIME II — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3166; identificação de pessoa colectiva n.º 505925494.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009666895

FACIME — FABRICO E COMÉRCIO DE MATERIAL
ELECTRÓNICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1178; identificação de pessoa colectiva n.º 502072725.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009666968

PETROZELO — PETRÓLEOS DE PORTUZELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1863; identificação de pessoa colectiva n.º 503351121.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009649915

J. PEREIRA G. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3353; identificação de pessoa colectiva n.º 506199347.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009666941

DULCE & IDALINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2087; identificação de pessoa colectiva n.º 503711330.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009666933

LUCÍLIA ROSA SIMÕES DA CUNHA
VIANA BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 752; identificação de pessoa colectiva n.º 501317970.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009648366

PINHEIRO, ROCHA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 429; identificação de pessoa colectiva n.º 500678189.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009666925

RESTAURANTE DO KARTÓDROMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3507; identificação de pessoa colectiva n.º 506612333.
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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.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009666917

CLÍNICA DE ENTRE-SANTOS, MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3281; identificação de pessoa colectiva n.º 505854651.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009666909

CONFECÇÕES CASTELENSE — ALVES & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1143; identificação de pessoa colectiva n.º 502013672.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009666976

TORRES & LOPES — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2988; identificação de pessoa colectiva n.º 505597314.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667638

MULTIBOLBOS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA A FLORICULTURA PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2988; identificação de pessoa colectiva n.º 504642502.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667646

FARIA & ROSA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2523; identificação de pessoa colectiva n.º 504493825.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009668006

TRANSPORTES DIAS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2328; identificação de pessoa colectiva n.º 504146033.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667816

CLIEXTRA — CLÍNICA MÉDICA DA MEADELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3253; identificação de pessoa colectiva n.º 505326345.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2001435819

REPROVIANA — EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2233; identificação de pessoa colectiva n.º 503945889.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667824

ALBERTO COELHO & JOSÉ BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2217; identificação de pessoa colectiva n.º 503932221.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667832

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS
MOISÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1124; identificação de pessoa colectiva n.º 501986910.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667247

CONSTRUÇÕES BEIRA LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3161; identificação de pessoa colectiva n.º 505951622.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009666232

COZINHAS CARDOSO & SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3106; identificação de pessoa colectiva n.º 505839288.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009666950

GRAFITORRES — DESIGN GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3153; identificação de pessoa colectiva n.º 505918854.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009666224

A FUNERÁRIA DE MANUEL GONÇALVES ARAÚJO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3184; identificação de pessoa colectiva n.º 505952866.
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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.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667239

VIANALOCAIS — DESPORTO E AVENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3191; identificação de pessoa colectiva n.º 505813831.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667255

ESTEVES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1869; identificação de pessoa colectiva n.º 503351091.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667263

CLIMOVIANENSE — SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
E AQUECIMENTO CENTRAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3056; identificação de pessoa colectiva n.º 505782367.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667786

VICHARME PERFUMARIA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1816; identificação de pessoa colectiva n.º 503244325.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667794

QUIMCARNES — CARNES VERDES
E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1833; identificação de pessoa colectiva n.º 503277266.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667808

ALEXANDRE BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1116; identificação de pessoa colectiva n.º 501975292.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009648129

MOTA LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 765; identificação de pessoa colectiva n.º 501322043.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009649036

NEPTI — ALUGUER EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3484; identificação de pessoa colectiva n.º 506523705.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667743

PEDRALONGA — EXTRACÇÃO DE GRANITOS
E ROCHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2625.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667751

GRANILANHESES — GRANITOS E MÁRMORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3698; identificação de pessoa colectiva n.º 506990214.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667778

AUTO-NÓRDICA COMÉRCIO DE VIATURAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1538; identificação de pessoa colectiva n.º 502681411.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667760

MANUEL SOUSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1305; identificação de pessoa colectiva n.º 502272392.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667700

CENTROMEDIFÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 721; identificação de pessoa colectiva n.º 501254889.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667719

FRANCISCO COELHO MARINHO E LUÍS MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3027; identificação de pessoa colectiva n.º 505726270.
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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.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667727

ZÉLIMA — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1954; identificação de pessoa colectiva n.º 503467650.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667735

FÉLIX LLANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 425; identificação de pessoa colectiva n.º 500643300.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667662

URBICOSTA — CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÃO
COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 986; identificação de pessoa colectiva n.º 501739831.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

22 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2009667697

F.  V. — FERRAGENS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 942; identificação de pessoa colectiva n.º 500851492.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2008306410

LOPES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 691; identificação de pessoa colectiva n.º 501229540.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2008306550

COSTA & REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 719; identificação de pessoa colectiva n.º 501238646.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2008306232

SOUSA BATISTA & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 616; identificação de pessoa colectiva n.º 501095969.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2008306950

COELHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2789; identificação de pessoa colectiva n.º 505347881.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2008301818

ADRIANALICE — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2725; identificação de pessoa colectiva n.º 505207303.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2008301869

JOSÉ & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1606; identificação de pessoa colectiva n.º 502829443.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2008306542

VOLIMA — SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1787; identificação de pessoa colectiva n.º 503210153.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2008307077

BEMA — SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1031; identificação de pessoa colectiva n.º 501826807.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

27 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves Oliveira. 2008306151

PSICOVIANA — CONSULTORES, GABINETE
DE PSICOLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS

HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2021; identificação de pessoa colectiva n.º 505599603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2008307204
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G. CACHADINHA — GESTÃO
E COMPARTICIPAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1731; identificação de pessoa colectiva n.º 503137812.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667158

JOÃO & OLGA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1585; identificação de pessoa colectiva n.º 502787503.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667107

LIMA PETRÓLEOS — COMBUSTÍVEIS DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1806; identificação de pessoa colectiva n.º 503244503.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667115

SOCIEDADE LIMIANA DE PETRÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3528; identificação de pessoa colectiva n.º 504831992.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667123

PELINVISTA — COMÉRCIO DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 341; identificação de pessoa colectiva n.º 500400075.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009666240

IRMÃOS JÁCOME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 902; identificação de pessoa colectiva n.º 501575120.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009666259

JOÃO RODRIGUES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2041; identificação de pessoa colectiva n.º 503637246.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009666194

PERÍMETRO QUADRADO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2783; identificação de pessoa colectiva n.º 505314061.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009649117

IMOENGILIMA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2726; identificação de pessoa colectiva n.º 505222582.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009666208

DANTAS & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 981.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009666216

VIANÁREA — URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3123; identificação de pessoa colectiva n.º 505420422.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009666534

CASTELVIA — SOCIEDADE DE MALHAS
E DE CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO DE VIANA

DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 303; identificação de pessoa colectiva n.º 500593515.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009666550

CHIVARRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3589; identificação de pessoa colectiva n.º 506826422.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

19 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009666542

AUTARCONSUL — CONSULTORIA, ASSESSORIA
E COMUNICAÇÃO ÀS AUTARQUIAS LOCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2658; identificação de pessoa colectiva n.º 504900900.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2008306119
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ERR M CE 2000 — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2617; identificação de pessoa colectiva n.º 504804987.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667140

DISTRISANTIAGO PORTUGAL — COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2472; identificação de pessoa colectiva n.º 504325353.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667131

DAMASCO FLOR — FLORES E PLANTAS
ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2209; identificação de pessoa colectiva n.º 503913340.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667182

ANTERBENIL — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2830; identificação de pessoa colectiva n.º 505507129.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667174

CLÍNICA DENTÁRIA DR. MANUEL AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1742; identificação de pessoa colectiva n.º 503154806.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667166

ADELTA (VIANA) — NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1729; identificação de pessoa colectiva n.º 503350745.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667212

FRANCISCO CALDAS & SERAFIM CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1528; identificação de pessoa colectiva n.º 502665327.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667220

CRASTRO & SILVA, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,
AUDITORIA E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3606; identificação de pessoa colectiva n.º 506837408.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667190

ILHA & ILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 995.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

20 de Julho de 2005. — O Escriturário Superior, Avelino José
Gonçalves de Oliveira. 2009667204

PAULO CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2592; identificação de pessoa colectiva n.º 504798367.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009649354

COND’AMOROSA — ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3360; identificação de pessoa colectiva n.º 506313158.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009649362

VIANAMAIS — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2704; identificação de pessoa colectiva n.º 505049104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2007820854

BMIP — COMÉRCIO DE MATERIAL INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3178; identificação de pessoa colectiva n.º 505768348.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009649346

VIALQUINIA — QUÍMICA E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 502; identificação de pessoa colectiva n.º 500789568.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009667417
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STUART & RODRIGUES — COMÉRCIO
E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3522; identificação de pessoa colectiva n.º 506652084.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009667395

SOCIEDADE EMPRESARIAL VIASURF — COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E FABRICAÇÃO

DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1634; identificação de pessoa colectiva n.º 502901993.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009667379

VIANENSE — ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3667; identificação de pessoa colectiva n.º 506989119.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009667387

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DIASBAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1916; identificação de pessoa colectiva n.º 503432393.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009648048

GUIMARÃES & ROCHA — INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3039; identificação de pessoa colectiva n.º 505708426.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009667310

VIANABORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1221; identificação de pessoa colectiva n.º 502124474.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009667360

NÉLSON FARO LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3093; identificação de pessoa colectiva n.º 505803895.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009649265

VIANABORDADOS, INDÚSTRIA 2, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3415; identificação de pessoa colectiva n.º 506401308.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009667344

ROCHA & MANSO — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3366; identificação de pessoa colectiva n.º 506318036.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2004.

25 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula de Sá
Freitas. 2009667352

VISEU

MANGUALDE
LOURO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 694;
identificação de pessoa colectiva n.º 503736538.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008761371

TRANSPORTES ALMEIDA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 984;
identificação de pessoa colectiva n.º 506586863.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008761363

ANTÓNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 214;
identificação de pessoa colectiva n.º 500670846.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008761355

CONTINENTAL CHINA — COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
E BAZAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 988;
identificação de pessoa colectiva n.º 506616312.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008761347
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SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 184;
identificação de pessoa colectiva n.º 500581029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008761312

GABICONTIVA, CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 527;
identificação de pessoa colectiva n.º 502532602.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008761339

TRANSPORTES LIFIPOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 1017;
identificação de pessoa colectiva n.º 502043504.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008761304

ZURÃOCONSTROI, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 924;
identificação de pessoa colectiva n.º 506001830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2008761290

OLIVEIRA DE FRADES

LAFCONSTROI — CONSTRUÇÕES, L.DA

Avenida dos Descobrimentos, lote 3, 13, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 642/050719; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
06/20050719.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Paula
Cristina Rodrigues Simões Cortinhal, casada com Fernando do Val
Martins Cortinhal, na comunhão de adquiridos, e Luís dos Prazeres
Simões, casado com Júlia Rodrigues de Almeida Simões, na comunhão
de adquiridos, ambos residentes no lugar de Casais, Alcofra, Vouzela,
a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma LAFCONSTROI — Constru-
ções, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Descobrimentos,
lote 3, 13, freguesia e concelho de Oliveira de Frades.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios, cons-
trução civil e obras públicas. Compra, venda e revenda de materiais
de construção. Compra, venda e revenda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de quatro mil duzentos e cinquenta euros, pertencente à só-
cia Paula Cristina Rodrigues Simões Cortinhal e outra no valor nomi-
nal de setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Luís dos
Prazeres Simões.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido;

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre;
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

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

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís dos Prazeres Simões.

Conferi, está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254662

ALFAREVI — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Remolha, bloco A1, 1.º, direito, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 643/050721; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
09/20050721.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Luís
Paulo de Almeida Rodrigues e mulher, Custódia Maria Rodrigues Fer-
reira Almeida, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, e
residentes no lugar de Remolha, bloco A1, 1.º, direito, Oliveira de
Frades, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ALFAREVI — Construção
Civil, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Remolha, bloco A1, 1.º, direi-
to, freguesia e concelho de Oliveira de Frades.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em revestimentos de interiores e
exteriores, rebocos manuais, estuque projectado, reboco projectado,
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assentamentos de molduras, tectos falsos, divisórias em tabiques, deco-
rações. Construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios Luís Paulo Almeida Rodrigues e Custódia Maria Rodri-
gues Ferreira Almeida.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Luís Paulo Al-
meida Rodrigues e Custódia Maria Rodrigues Ferreira Almeida.

Conferi, está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Aida Fernandes Gaspar. 2007254646

SANTA COMBA DÃO

ELECTRO CRIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 542; identificação de pessoa colectiva n.º 502542446; data da
apresentação: 23062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008202208

FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 222; identificação de pessoa colectiva n.º 500706832; data da
apresentação: 23062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008202437

TRANSPLANAGEM — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS E TERRAPLANAGENS,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 794; identificação de pessoa colectiva n.º 506031080; data da
apresentação: 23062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008202259

DÃOSERVICE — GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 743; identificação de pessoa colectiva n.º 504942484; data da
apresentação: 23062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008202240

PEDRAIS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 661; identificação de pessoa colectiva n.º 503667137; data da
apresentação: 23062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008202232

FERNANDO SOUSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 437; identificação de pessoa colectiva n.º 501861181; data da
apresentação: 23062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008202429

MACODÃO — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 475; identificação de pessoa colectiva n.º 502094044; data da
apresentação: 23062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008202410

COGOUPIL — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 597; identificação de pessoa colectiva n.º 503025755; data da
apresentação: 23062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008202402
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JOSÉ CONCEIÇÃO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 798; identificação de pessoa colectiva n.º 506138194; data da
apresentação: 23062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008202275

SAVIPIL — SOCIEDADE AVÍCOLA E INDUSTRIAL
PINHEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 206; identificação de pessoa colectiva n.º 500622248; data da
apresentação: 23062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008202267

JOSÉ A. SEQUEIRA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 506; identificação de pessoa colectiva n.º 502285150; data da
apresentação: 23062005.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2005. — O Conservador, Rui Martins Portugal.
2008202526

VISEU

PINKHOUSE — SERVIÇOS
PARA O LAR E DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5742;
identificação de pessoa colectiva n.º 507277260; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 101/20050624.

Certifico que Isabel Cristina Correia Ferreira da Cruz, solteira,
maior, constitui a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação PINKHOUSE — Serviços
para o Lar e Decoração, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de António José de
Almeida, 275, 4.º, freguesia de São José, concelho de Viseu.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de apoio ao
lar. Serviços de limpeza, lavandaria, engomadoria. Instalação e ma-
nutenção de canalizações e arranjos técnicos. Confecção, costura e
arranjos de vestuário. Florista. Decoração e venda a retalho de
artigos para o lar. Prestação de serviços na área da decoração. Peque-
nos serviços de electricidade, carpintaria e marcenaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única Isabel Cristina Correia Ferreira da Cruz.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence à sócia
única ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquela decidir.

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

3 — Fica desde já nomeada gerente, a sócia Isabel Cristina Correia
Ferreira da Cruz.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de cinquenta mil euros.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2009489489

CORPIS DENTIS — CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5089;
identificação de pessoa colectiva n.º 506331270; averbamento
n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20050627.

Certifico que da sociedade em epígrafe Rute Maria Efigénio Gomes
renunciou à gerência em 24 de Junho de 2005.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2009489462

TOPENGSC — TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5744;
identificação de pessoa colectiva n.º 507357884; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 122/20050627.

Certifico que Sérgio Roberto de Sousa Brito Ribeiro da Costa, sol-
teiro, maior, e Clementina da Conceição de Sousa, divorciada, cons-
tituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TOPENGSC — Topografia, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Emídio Navarro,

lote 1, Centro Comercial Académico, loja AF, freguesia de São José,
concelho de Viseu.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no serviço de topografia. Enge-
nharia civil e electrotécnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Sérgio Roberto de Sousa Brito Ribeiro da Costa
e Clementina da Conceição de Sousa.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.
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ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Sérgio Roberto
de Sousa Brito Ribeiro da Costa e Clementina da Conceição de Sousa.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2009489594

CENATOLIM — COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS HOSPITALARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5743;
identificação de pessoa colectiva n.º 507397924; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 121/20050627.

Certifico que Toni Coelho Fernandes, casado, e Carlos Manuel
Magalhães Fernandes, casado, constituíram a sociedade em epígrafe
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CENATOLIM — Comer-
cialização de Artigos Hospitalares, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola, 15, Sanguinhe-
do, freguesia de Côta, concelho de Viseu.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de
artigos hospitalares. Comercialização de artigos funerários, produtos
de tanatopraxia e artigos de higiene. Pronto-a-vestir e retrosaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de
cinco mil euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Toni
Coelho Fernandes e Carlos Manuel Magalhães Fernandes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios, prestações
suplementares, até ao montante global de cem mil euros, mediante
prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

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

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Toni Coelho
Fernandes e Carlos Manuel Magalhães Fernandes.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2009489586

PASTELARIA DOCE CAMÉLIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5062;
identificação de pessoa colectiva n.º 505156008; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 127/20050622.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 4.º e 5.º do
pacto social, que ficaram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de vinte e cinco mil euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios José Albergaria da Cruz e Maria de Figueiredo Pais dos
Santos.

5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, mantendo-se na gerência José Alberga-
ria da Cruz, sendo agora designada gerente a sócia, Maria de Figueire-
do Pais dos Santos.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

Mais certifico que o texto actualizado do contrato encontra-se
depositado na pasta respectiva.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2009489560

CORTINHAS COELHO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3902;
identificação de pessoa colectiva n.º 504749730; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 100/20050624.

Certifico que a sociedade foi dissolvida por mútuo acordo e liquida-
da, não havendo bens a partilhar com a aprovação das contas em 24
de Junho de 2005.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2009489543

ISO-FC — ISOLAMENTOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3792;
identificação de pessoa colectiva n.º 504603760; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 105/20050622.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o artigo 3.º do pacto
social, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O seu objecto é o comércio, instalação e manutenção de materiais
isotérmicos, isolamentos técnicos. Construção civil.

Mais certifico que o texto actualizado do contrato encontra-se
depositado na pasta respectiva.

21 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2009489527

VISACCOUNT — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5741;
identificação de pessoa colectiva n.º 507309502; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/20050624.
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Certifico que Sandra Paula de Almeida Martins, casada, e Estela da
Conceição Marques Peixoto de Sousa Neri, casada, constituíram a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VISACCOUNT — Contabilidade
e Gestão, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de 21 de Agosto, 162, 1.º,
frente, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Viseu.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em contabilidade. Prestação de
serviços de contabilidade e gestão, consultoria financeira e apoio à
organização de empresas, elaboração de projectos e estudos diversos,
incluindo os de viabilidade técnico-económica, campanhas de marke-
ting e publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada uma
das sócias Sandra Paula de Almeida Martins e Estela da Conceição
Marques Peixoto de Sousa Neri.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido;

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre;
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

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

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Sandra Paula de
Almeida Martins e Estela da Conceição Marques Peixoto de Sousa
Neri.

21 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2009489500

LUSOMATVIS — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE TINTAS E FERRAMENTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5746;
identificação de pessoa colectiva n.º 507327012; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 197/20050628.

Certifico que Carlos Manuel Joaquim Costa constitui a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LUSOMATVIS — Comércio e
Distribuição de Tintas e Ferramentas, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Estrada de S. João da Carreira Nacional 670, freguesia de São
José, concelho de Viseu.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: Comércio e distribuição de ferramen-
tas, tintas e acessórios de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação do sócio único, pertence ao sócio ou a estranhos por ele
designados, ficando desde já designado gerente o sócio único.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de cinquenta mil euros.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2009489454

VERKLARO — IMAGEM, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5745;
identificação de pessoa colectiva n.º 507400232; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050628.

Certifico que António Augusto da Silva Barreto, casado com Mar-
garida Maria Ferreira de Figueiredo, constitui a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação VERKLARO — Imagem, Co-
municação e Serviços, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida
do Capitão Homem Ribeiro, 205, cave, freguesia de Viseu (São José),
concelho de Viseu.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: Produção de imagem, filmagem, ví-
deo, eventos e espectáculos. Comercialização e aluguer de soluções de
imagem, projectores, ecrãs e artigos relacionados com a actividade.
Prestação de serviços técnicos especializados na área da imagem,
produção de conteúdos, som e comunicação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação do sócio único, pertence ao sócio ou a estranhos por ele
designados, ficando desde já designado gerente o sócio único.
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§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-

mitidos por lei, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de vinte mil euros.

20 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2009489438
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