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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

MOVIMENTO PARA O SÉCULO XXI � ASSOCIAÇÃO
CÍVICA

Certifico que, por escritura lavrada hoje, do Cartório Notarial de
Fafe, a cargo da notária Maria Cristina Azevedo Pinho Sousa, exara-
da de fl. 79 a fl. 80 v.º do livro de escrituras diversas n.º 415-A, foi
constituída uma associação com a denominação em epígrafe, com sede
na Rua do Monsenhor Vieira de Castro, nesta cidade, cujo objecto é
a promoção e divulgação dos ideais democráticos no pressuposto de
uma sociedade mais livre, mais igual e mais fraterna e da qual podem
ser associados quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, que estejam
inequivocamente interessadas em dar concretização ao objecto asso-
ciativo, a admissão de associados efectivos é proposta por dois asso-
ciados a ser sancionada pela direcção, sendo excluídos os associados
que deixem de cumprir as obrigações estipuladas no artigo 4.º dos es-
tatutos, são órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Está conforme.

18 de Julho de 1998. � O Ajudante, José Azevedo Abreu.
3000136326

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE S. MARTINHO DO CAMPO

Certifico que, por escritura de 17 de Junho de 2004, lavrada a fl. 123
do livro de notas para escrituras diversas n.º 322-D do 7.º Cartório
Notarial do Porto, foi constituída uma associação com a denomina-
ção de Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
S. Martinho do Campo, com sede na Rua de Manuel Sousa Oliveira,
loja 950, S. Martinho do Campo, Santo Tirso. A referida associação
tem por objecto a manutenção de um corpo de bombeiros voluntári-
os para protecção de vidas e bens, podendo também promover a pres-
tação de assistência médica e de enfermagem, bem como actividades
desportivas, culturais e recreativas conducentes a uma melhor prepa-
ração física, intelectual e moral dos seus associados.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal. A mesa da assembleia geral é constituída por três mem-
bros: um presidente e dois secretários. A direcção é composta por
cinco membros: um presidente, um secretário, um tesoureiro e dois
vogais.

Dos associados:
1 � Poderá ser admitido como associado qualquer cidadão cujo

proponente ou proponentes declarem responsabilizar-se pelo respec-
tivo comportamento moral e cívico.

2 � A eliminação de associados por falta de pagamento de quotas
é da competência da direcção.

3 � A expulsão de associados é da competência da assembleia ge-
ral.

Admissão ou rejeição de associados:
1 � A admissão ou rejeição de associados far-se-á por deliberação

da direcção.
2 � A direcção só poderá deliberar a rejeição por manifesta in-

conveniência para os interesses e prestígio da Associação, devendo
ser devidamente fundamentada por escrito e comunicada ao interes-
sado, também por escrito, até 30 dias após a recepção da, inscrição.

3 � Da rejeição poderá haver recurso, a interpor pelo sócio pro-
ponente à assembleia geral, no prazo de 15 dias após a recepção da
comunicação referida no número anterior.

4 � O pedido de admissão envolve plena adesão aos estatutos e
regulamentos em vigor.

Está conforme.

17 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Odete Dias Mendes.
3000148353

GRUPO DE BOMBOS S. GONÇALO DE EIRIZ

Certifico que, por escritura de 29 de Junho de 2004, lavrada de
fls. 94 a fls. 94 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 346-
-E, do Cartório Notarial de Paços de Ferreira, a cargo do notário li-
cenciado Norberto Augusto Fonseca Cardoso, foi constituída uma
associação com a denominação em epígrafe, com sede na Rua de Vila
Verde, 143, freguesia de Eiriz, concelho de Paços de Ferreira, sem
fins lucrativos e de duração ilimitada.

O seu objecto consiste em actividade recreativa cultural. São recei-
tas patrimoniais da associação, as quotas dos associados, os donativos
e subsídios. Os associados obrigam-se ao pagamento de uma quota
mensal a estabelecer pela assembleia geral e alterável por sua delibe-
ração.

Está conforme.

29 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Manuela de Castro
Coutinho Cordeiro. 3000148501

ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA DO TEJO

Certifico que, por escritura de 26 de Março de 2004, lavrada a
fls. 104 e seguintes do livro n.º 237-L de escrituras diversas, neste
Cartório Notarial de Amadora, foi constituída a associação denomi-
nada de Associação Orquestra do Tejo com sede na Rua do Capitão
José Soares Encarnação, 12, 1.º, freguesia da Santa Engrácia, conce-
lho de Lisboa e é uma associação de carácter cultural e pedagógico,
sem fins lucrativos.

As categorias e o processo de admissão dos associados será fixado
pela direcção em regulamento interno.

A qualidade de associado pode ser retirada em caso de comporta-
mento considerado lesivo dos interesses da associação.

Está conforme.

26 de Março de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000157167
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IGREJA BAPTISTA ESPERANÇA VIVA

Certifico que, por escritura de 20 de Outubro de 2004, lavrada a
fls. 86 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 179-E,
do Cartório Notarial de Albufeira, foi constituída a associação sem
fins lucrativos e por tempo indeterminado, com a denominação de
Igreja Baptista Esperança Viva, com sede no Centro Comercial de
Vale de Azinheira, cave B, freguesia de Olhos de Água, concelho de
Albufeira.

Mais certifico que a associação tem por objectivo a prossecução de
actividades religiosas.

Os seus corpos directivos são: a assembleia geral, o conselho admi-
nistrativo e o conselho fiscal.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Carmo
da Luz Vidal Labisa. 3000157266

FUNDAÇÃO KRONZER, PARA A PESQUISA RELIGIOSA

Certifico que, por escritura de 19 de Outubro de 2004, exarada de
fl. 81 a fl. 82 do livro de notas n.º 201-F do 2.º Cartório Notarial de
Santarém, foi constituída uma fundação sem fins lucrativos denomi-
nada de Fundação Kronzer, para a pesquisa religiosa, pessoa colectiva
de direito privado, dotado de personalidade jurídica que se regerá pe-
los estatutos e pela lei aplicável. A Fundação, que tem duração inde-
terminada, tem a sua sede em Fátima, na Casa de São Miguel, Estrada
de Minde, 711, Lameira, Fátima, concelho de Ourém, distrito de San-
tarém.

Sempre que seja considerado necessário ou conveniente para o
cumprimento de seus fins, poderá a Fundação constituir delegações
ou outras formas de representação.

A Fundação tem por objecto o estudo e pesquisa de assuntos de
cariz religioso, com produção e divulgação de publicações e audiovi-
suais e ainda ajudar e apoiar vítimas de seitas religiosas destrutivas e
promover devoção ao Arcanjo São Miguel.

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

19 de Outubro de 2004. � A Notária, Isabel Maria Raimundo de
Oliveira Filipe Batista Marques. 3000158040

LIGA DE MELHORAMENTOS DE MACHORRO

Certifico que, por escritura lavrada em 2 de Novembro de 2004,
do Cartório Notarial de Arganil, a cargo da notária Filipa Maria
Marques de Azevedo Maia, iniciada a fl. 95 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 116-D, foi constituída a associação em epígra-
fe, sem fins lucrativos, com sede no lugar de Machorro, freguesia de
Coja, concelho de Arganil, que tem por fim divulgar e promover o
desenvolvimento da Aldeia de Machorro, promover o ensino de
música, desenvolver actividades culturais, desportivas e recreativas,
organizar festas e encontros culturais, desportivos e musicais e todas
as demais actividades conexas.

Os órgãos da associação são: a assembleia geral, conselho fiscal e
direcção, sendo todos os seus membros eleitos pelo período de dois anos.

Os fundos da associação são constituídos pelas quotas dos sócios e
por quaisquer outras receitas e donativos que eventualmente lhe se-
jam feitas.

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Notária, Filipa Maria Marques de
Azevedo Maia. 3000158511

OS VESPISTAS DO NORTE

Certifico que, por escritura outorgada em 5 de Novembro de 2004,
iniciada a fl. 104 do livro n.º 637-D, de escrituras diversas do Cartó-
rio Notarial de Penafiel, a cargo da notária licenciada Maria Marga-
rida Oliveira da Rocha Morgado de Sousa, foi constituída uma asso-
ciação, sem fins lucrativos denominada de Os Vespistas do Norte, com
sede no Edifício Fórum Jovem da Maia, à Travessa Cruzes do Monte,
46, freguesia e concelho da Maia.

A associação tem por objecto a promoção de passeios, convívios
e concentrações, sem intuitos competitivos, prosseguindo assim a
promoção cultural e recreativa dos seus associados.

Podem ser associados todas as pessoas singulares ou colectivas,
sendo a sua admissão da competência da direcção mediante proposta

subscrita pelo, proponente, cabendo da recusa recurso para a assem-
bleia geral.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia de inscrição e
de uma quota mensal, fixadas e alteradas em assembleia geral.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

A assembleia geral é o órgão soberano da associação e é constituí-
da por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos.

É, em assembleia geral, através de votação, que será eleita a mesa
da assembleia geral, cujos membros são um presidente, um secretário
e um vogal.

A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano para
aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que seja convo-
cada pelo seu presidente e ainda sempre que a convocação seja reque-
rida, com um fim legítimo, por um conjunto de associados, não infe-
rior à quinta parte da sua totalidade no pleno gozo dos seus direitos.

A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal, expedi-
do para cada um dos associados, com antecedência mínima de oito
dias, indicando-se no aviso o dia, a hora e o local da reunião e a res-
pectiva ordem do dia.

Salvo o disposto nos números seguintes as deliberações são toma-
das por maioria de votos dos associados presentes.

As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto favo-
rável de três quartos do número de associados presentes.

As deliberações sobre a dissolução da associação requerem o voto
favorável de três quartos do número de todos os associados.

A direcção é composta por cinco associados, eleitos por meio de
listas, as quais serão votadas em assembleia geral.

À direcção compete a gerência social, administrativa, financeira e
disciplinar da associação, bem como a representação da mesma;

À direcção compete a gerência social, administrativa, financeira e
disciplinar da associação, bem como, a representação da mesma, sen-
do composta por um presidente, um vice-presidente, um secretário,
um tesoureiro e um vogal.

Para obrigar a associação em todos os actos e contratos é necessá-
ria a assinatura de dois directores, sendo obrigatória a do seu presi-
dente.

A direcção reúne ordinariamente uma vez por semestre e extraor-
dinariamente sempre que convocada pelo seu presidente e só pode
deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

O conselho fiscal é composto por três associados, um presidente e
dois vogais, eleitos através das mesmas listas que elegem a direcção.

Ao conselho fiscal compete fiscalizar os actos administrativos e
financeiros da direcção, verificar as suas contas e dar parecer sobre
actos que impliquem o aumento de despesas ou diminuição de receitas.

Na parte omitida da referida escritura, nada há que amplie, modi-
fique ou condicione a parte transcrita.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Fernando
de Sousa Pinheiro. 3000158875

LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL ORTOPÉDICO
DR. JOSÉ D�ALMEIDA

Certifico que, por escritura de 4 de Novembro de 2004, lavrada
com início a fl. 148 do livro de notas para escrituras diversas n.º 558-F
do 2.º Cartório Notarial de Sintra, foram alterados parcialmente os
estatutos por que se rege a associação denominada de Liga dos Ami-
gos do Hospital Ortopédico Dr. José d�Almeida, com sede na Rua de
Luanda, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais, quanto aos seus
artigos 1.º e 3.º

Que, em consequência, a associação passou a denominar-se Liga
dos Amigos do Centro Hospitalar de Cascais � LACHC, a ter a sua
sede social no Centro Hospitalar de Cascais/Hospital Dr. José de Al-
meida, na Rua de Luanda, lugar e freguesia de Carcavelos, concelho
de Cascais e o seu objecto passou a constar de: informar o órgão de
gestão do Centro Hospitalar de Cascais da projecção da actividade
desenvolvida pelos seus serviços; colaborar com todas as pessoas sin-
gulares ou colectivas, tendendo à resolução global dos problemas dos
utentes do hospital; colaborar nas mais diversas actividades e inicia-
tivas da comunidade e ou das suas instituições que se dirijam à promo-
ção cultural e bem estar do doente; colaborar com o serviço social do
hospital, tanto no acolhimento como no internamento; promover a
humanização no atendimento a todos os doentes.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � O Notário, António José Tomás
Catalão. 3000158946
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MOTOGRUPO BRAZÕES DE FERRO

Certifico que, por escritura de 8 de Novembro de 2004, lavrada de
fls. 120 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 180-E
do Cartório, foi rectificada a escritura de constituição de associação
com a denominação de Motogrupo Brazões de Ferro, lavrada neste
Cartório aos 11 de Fevereiro de 2003, exarada a fls. 117 e seguintes,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 130-E, no sentido de
ficar a constar no n.º 6 do artigo 9.º dos estatutos que a mesa da as-
sembleia geral é também constituída por um tesoureiro.

Assim, o n.º 6 do artigo 9.º dos referidos estatutos tem a seguinte
redacção:

6 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
secretário e um tesoureiro, os quais serão eleitos em assembleia geral.

Que mantêm os restantes termos da escritura rectificada.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Carmo
da Luz Vidal Labisa. 3000159072

ASSOCIAÇÃO ENCARNAÇÃO VIVA

Certifico que, por escritura de 9 de Novembro de 2004, exarada a
fls. 29 e seguintes do livro de notas n.º 501-E do 1.º Cartório Nota-
rial de Torres Vedras, a cargo da notária Maria Madalena Marques de
Magalhães, foi constituída uma associação com a denominação em
epígrafe, com sede no Largo Francisco Pereira Galantinho, 11, lugar
e freguesia de Encarnação, concelho de Mafra, e durará por tempo
indeterminado, e tem por fins:

Promover o desenvolvimento local através do enriquecimento
cultural, desportivo e social dos habitantes. Defender e desenvolver
os interesses económicos e sociais junto das populações, do poder
político e dos agentes económicos. Divulgar as potencialidades soci-
ais, geográficas e económicas da localidade.

Os direitos e obrigações dos associados, suas categorias, condições
de admissão e exclusão, constarão de regulamento interno, cuja apro-
vação e alteração são da exclusiva competência da assembleia geral.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Júlia Adelaide
do Rego Cerqueira. 3000159240

PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS
DAS MULHERES � ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura de 12 de Novembro de 2004, exarada
de fl. 37 a fl. 38 do livro n.º 266-A do Cartório Notarial da Batalha,
a cargo da notária, Maria José Carrinho Correia, foi constituída uma
associação de carácter social, cultural e humanista, sem fins lucrati-
vos, sob a denominação de Plataforma Portuguesa para os Direitos
das Mulheres � Associação e adiante designada por Plataforma, e com
sede na Rua de Luciano Cordeiro, 24, 6.º-A, em Lisboa, freguesia de
Sagrado Coração de Jesus, concelho de Lisboa, pessoa colectiva com
o cartão provisório de identificação P 506844536.

Esta associação tem por objectivo a construção de sinergias para a
reflexão e a acção colectiva tendo em vista a promoção da igualdade
de oportunidades entre as mulheres e os homens e a defesa dos direi-
tos das mulheres, nomeadamente, influindo junto dos decisores polí-
ticos relativamente às políticas para igualdade.

São membros da Plataforma, organizações não governamentais para
os direitos das mulheres, e esta é independente sob o ponto de vista
partidário, administrativo e confessional.

O regime de admissões de membros e suas categorias, o regime dos
seus direitos e deveres e o regime de exclusões constam de regula-
mento interno que será aprovado em assembleia geral por uma mai-
oria de dois terços dos membros efectivos.

São órgãos da Plataforma: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Está conforme o original, nada havendo na parte omitida, que res-
trinja ou modifique a parte transcrita.

12 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eduarda da Palma
Marcelino. 3000159357

CORO DE SANTA MARIA DA MURTOSA

Certifico que, por escritura lavrada em 17 de Novembro de 2004,
exarada a fls. 31, e seguintes do livro de notas para escrituras diversas

com o n.º 206-B, do Cartório Notarial da Murtosa, a cargo da notária
Paula Maria Macedo Mesquita Pires de Carvalho, foi constituída uma
associação que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A associação adopta a designação de Coro de Santa Maria da Mur-
tosa e tem sede na Praça dos Combatentes da Grande Guerra, 4, fre-
guesia e concelho da Murtosa e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A associação tem por objecto social a divulgação da imagem da
cultura da Murtosa, através da sua actuação, promovendo actividades
de animação cultural, artística e sócio cultural, tanto na região como
a nível nacional e internacional. Mediante decisão da assembleia ge-
ral a associação poderá desenvolver outras actividades desde que se
enquadrem ou dimanem do seu objecto genérico.

ARTIGO 3.º

Podem ser associados todas as pessoas e entidades, singulares e
colectivas que identifiquem com os objectivos da associação e que para
tal o solicitem estando o seu ingresso condicionado a deliberação da
direcção, por maioria.

ARTIGO 4.º

Constituem receitas da associação, jóia e quotas dos associados cujo
montante será fixado em assembleia geral e ainda quaisquer donativos
ou subsídios que lhe sejam atribuídos.

ARTIGO 5.º

São órgãos da associação, a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

ARTIGO 6.º

1 � A competência e forma de funcionamento da assembleia ge-
ral são as prescritas nas disposições legais aplicáveis, nomeadamente
nos artigos 170.º a 179.º do Código Civil.

2 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e dois secretários, competindo-lhe convocar, diri-
gir e redigir as actas dos trabalhos da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A direcção é composta por sete associados, com um presiden-
te, um vice-presidente, dois secretários, um tesoureiro e dois vogais,
competindo lhe a gerência social, administrativa, financeira e disci-
plinar.

2 � A associação é representada em juízo ou fora dele pelo presi-
dente da direcção, obrigando-se em quaisquer actos ou contratos pela
assinatura deste.

ARTIGO 8.º

O conselho fiscal é composto por três associados, um presidente e
dois vogais, eleitos em assembleia geral, competindo-lhes analisar os
actos administrativos e financeiros da direcção, verificar as suas con-
tas e relatórios e dar parecer sobre os actos que impliquem aumento
das despesas ou diminuição das receitas.

ARTIGO 9.º

No que estes estatutos sejam omissos, rege o regulamento interno,
cuja aprovação e alteração são da competência da assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Notária, Paula Maria Macedo
Mesquita Pires de Carvalho. 3000159443

ASSOCIAÇÃO REPUBLICANA DA RAINHA E ETC.

Certifico que, por escritura de 17 de Novembro de 2004, lavrada a
fl. 19 do livro n.º 403-A do Cartório Notarial das Caldas da Rainha,
foi constituída a associação com a denominação em epígrafe, com
sede na Travessa do Acipreste, 20, 3.º, direito, freguesia de Caldas da
Rainha, Nossa Senhora do Pópulo, cidade e concelho de Caldas da
Rainha, que tem por objecto o desenvolvimento de actividades de
natureza profissional no domínio do Teatro (criação, produção, for-
mação, animação e difusão), e acções no domínio das artes da cena,
das artes plásticas e de edição em geral, e cujo património é consti-
tuído pelas receitas próprias das actividades por ela geradas, os subsí-
dios, doações, heranças e legados que lhe sejam atribuídos, a receita
de espectáculos, edições, acções de formação, festivais, seminários,
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ou outras actividades organizadas pela Associação e os valores das
quotas ou jóias dos associados.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Notária, Maria Margarida Alves
da Costa Rego. 3000159749

MOVIMENTO 10 � ASSOCIAÇÃO CULTURAL SEM FINS
LUCRATIVOS

Certifico que, por escritura de 23 de Novembro de 2004, lavrada
de fls. 36 a 36 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 232-B
do 19.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária interina Irene
Paixão Santos Leitão, foi constituída uma associação com a denomi-
nação em epígrafe, por tempo indeterminado, e sem fins lucrativos,
com sede na Praceta de José Carvalho Mesquita, 8, rés-do-chão, es-
querdo, Torres Vedras, que tem por objecto:

Desenvolver a formação permanente dos elementos associados,
aprofundando o conhecimento de diversas técnicas de dança clássica
e contemporânea; permitir o contacto com diferentes formadores de
diferentes estilos de dança e de expressão corporal; estimular a cria-
ção individual; desenvolver o processo de produção coreográfica;
Relacionar a dança contemporânea com outras actividades artísticas,
como as artes plásticas, a música e a literatura; sensibilizar a comuni-
dade para a dança contemporânea, tanto no papel do espectador, como
no de participante/intérprete.

Está conforme.

23 de Novembro de 2004. � A Notária, interina, Irene Paixão
dos Santos Leitão. 3000160035

GRUPO RECREATIVO E RANCHO FOLCLÓRICO
DE CABEÇÃO � G. R. R. F. C.

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 58 a fl. 59 v.º,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 48-D do Cartório Nota-
rial de Arraiolos, foi outorgada uma escritura de constituição de asso-
ciação denominada de Grupo Recreativo e Rancho Folclórico de Ca-
beção � G. R. R. F. C. terá a sua sede na Rua da Praça de Toiros, na
freguesia de Cabeção, concelho de Mora, com o cartão provisório de
pessoa colectiva número P 506805646 (CAE � 91331), sem fins
lucrativos destinado a consagração de valores que tem por fim a pro-
moção cultural desportiva e recreativa dos seus associados, podendo a
sua sede ser mudada por deliberação da assembleia geral.

A duração do grupo vigorará por tempo indeterminado.
A organização e funcionamento dos diversos sectores de activida-

de constarão de estatuto e regulamento interno, os quais podem ser
alterados por proposta da direcção.

Os sócios agrupam-se nas seguintes categorias: efectivos ou funda-
dores; de honorários; sócios contribuintes ou colectivos.

Os sócios que violem os deveres estabelecidos nos alíneas a) e b)
do artigo 7.º, ficam sujeitos às seguintes sanções: advertência; suspen-
são de direito até 30 dias; e demissão.

Perdem a qualidade de associados: os que pedirem a sua exonera-
ção: os que deixarem de pagar as suas quotas durante seis meses; os
que forem demitidos nos termos do número dois do artigo 8.º, pon-
to 2.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

São receitas do Grupo Recreativo e Rancho Folclórico de Cabeção:
o produto das jóias e quotas dos associados; as doações; os subsídios
das instituições governamentais e outros organismos oficiais; os do-
nativos ou produtos de festas ou subscrições; outras receitas.

No caso de extinção do G. R. R. F. C., competirá à assembleia ge-
ral deliberar sobre o destino dos seus bens da legislação em vigor, bem
como eleger uma comissão liquidatária; os poderes da comissão liqui-
datária ficam limitados à prática dos actos meramente conservató-
rios e necessários à liquidação do património social quer a ultimação
dos negócios pendentes.

Está conforme.

6 de Outubro de 2004. � A Ajudante do Cartório, Delfina de Jesus
Piteira Valente. 3000160170

D. T. T. � DIABÉTICOS-TODO-O-TERRENO
ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E DE JOVENS

DIABÉTICOS DO CENTRO

Certifico que, por escritura de 19 de Novembro de 2004, exarada
a fls. 96 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 806-
-B, do 2.º Cartório Notarial de Coimbra, a cargo da notária em regi-
me de substituição Maria Lucília Ferreira Antunes Martins, foi cons-
tituída uma associação denominada de D. T. T. � Diabéticos-Todo-
-o-Terreno � Associação de Crianças e de Jovens Diabéticos do Cen-
tro, número de identificação de pessoa colectiva P 507110978, com
sede no Hospital Pediátrico de Coimbra sito na Avenida de Bissaya
Barreto, freguesia de Santo António dos Olivais concelho de Coim-
bra, cujo objecto consiste na promoção de actividades formativas,
recreativas e sociais orientadas para as crianças e jovens diabéticos e
para as suas famílias e comunidades educativas, com a finalidade de
melhorar o seu autocontrolo e qualidade de vida, em complemento
do acompanhamento médico e terapêutico facultado nos estabeleci-
mentos hospitalares envolvidos.

Fomento de assistência e de solidariedade para com e entre as
crianças, jovens e seus familiares. A associação durará por tempo in-
determinado e o seu âmbito de acção abrange os distritos de Coimbra,
Leiria e Viseu, podendo ser alargado a outros distritos.

Dos associados

Podem ser associadas as pessoas singulares com mais de dezasseis
anos ou com idade inferior a dezasseis anos, desde que previamente
autorizados por escrito pelo titular do poder paternal.

1 � Haverá duas categorias de associados:
a) Honorários: as pessoas que através de serviços ou donativos,

dêem contribuição especialmente relevante para a realização dos fins
da associação, como tal reconhecida proclamada pela assembleia geral;

b) Efectivos: as pessoas que se proponham colaborar na realização
dos fins da associação, obrigando-se ao pagamento da quota mensal,
nos termos fixados pela assembleia geral.

2 � São nomeadamente direitos dos associados efectivos, cujo
exercício apenas é possível mediante o pagamento pontual das quo-
tas, os seguintes:

a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Eleger e ser eleito para os cargos sociais, salvo se tiverem sido

inscritos há menos de três meses;
c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária nos

termos do artigo 16.º dos estatutos da associação;
3 � São deveres dos associados, designadamente:
a) Pagar pontualmente as suas quotas, com excepção dos sócios

honorários;
b) Observar as disposições estatuárias, regulamentos e deliberações

dos órgãos sociais;
c) Exercer com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que forem

eleitos, Os sócios que violarem os deveres descritos no número pre-
cedente ficam sujeitos às seguintes sanções:

a) Repreensão;
b) Suspensão dos direitos até 120 dias;
c) Exclusão de sócio.
4 � A assembleia geral aprovará um regulamento de disciplina cujos

princípios constitutivos serão designadamente:
a) Nenhuma sanção poderá ser aplicada sem que seja previamente

instaurado e instruído um processo disciplinar;
b) Será obrigatória a notificação da acusação deduzida contra o sócio

com a faculdade de defesa;
c) A aplicação das penas previstas nas alíneas a) e b) do parágrafo

antecedente são da responsabilidade da direcção e da alínea c) da as-
sembleia geral;

d) A suspensão dos direitos não dispensa do pagamento das quotas;
e) O procedimento disciplinar prescreve no prazo de doze meses

contados após a prática dos factos;
f) A falta de pagamento das quotas durante um período igual ou

superior a dezoito meses constitui fundamento para exclusão de sócio.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000160215

FAEP � FRATERNAL ANTIGOS ESCOTEIROS
DE PORTUGAL � ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura de 22 de Novembro de 2004, exarada
a fl. 103 do livro de notas n.º 95-D do 1.º Cartório Notarial de Sin-
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tra, foi constituída uma associação sem fins lucrativos, com a deno-
minação em epígrafe, com sede na Rua de São Paulo, 254, 1.º, fre-
guesia de São Paulo, concelho de Lisboa.

A associação FAEP tem por objecto reunir antigos escoteiros com
vontade continuar a viver o espírito escotista e apoiar o movimento
escotista da Associação Escoteiros de Portugal.

Está conforme.

25 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Fazendas Roseiro. 3000160222

ACRO CLUBE DA MAIA

Certifico, nos termos do artigo 100.º do Código do Notariado que
por escritura de 2 de Dezembro de 2004, exarada a fl. 5 do livro de
notas n.º 527-A do 8.º Cartório Notarial do Porto, que foi constitu-
ída uma associação sem fins lucrativos, denominada Acro Clube da
Maia, com sede na Rua dos Coriscos, 95, 2.º, esquerdo, freguesia de
Águas Santas, concelho da Maia, e cujo objecto consiste em promo-
ver o desenvolvimento e a pratica de todos os desportos de um modo
geral e da ginástica acrobática em particular.

São órgãos sociais da associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

É certidão narrativa sob a forma de extracto, que vai conforme o
original na parte reproduzida.

3 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Bessa Moreira de Sousa. 3000160400

ASSOCIAÇÃO FEIRA SÃO JOÃO

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada do 1.º Cartório Nota-
rial de Competência Especializada da Guarda e exarada a fl. 48 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 16-A, foi constituída uma
associação sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe e sede
na Rua de António Sérgio, 38, freguesia de São Vicente, concelho da
Guarda, e que tem por objecto:

A organização e realização da Feira Medieval, Feira de São João,
na cidade da Guarda e a realização de eventos e actividades de índole
cultural, social e recreativo.

Está conforme.

25 de Novembro de 2004. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
3000160410

ASSOCIAÇÃO DOS CAÇADORES DA PARADA DO CÔA

Certifico que, no dia 26 de Novembro de 2004, do Cartório Nota-
rial de Almeida, foi constituída uma associação com a denominação
de Associação dos Caçadores da Parada do Côa com sede na freguesia
de Parada, concelho de Almeida, e tem por objecto proporcionar a
todos os associados o exercício do acto venatório sob as diversas
formas legalmente possíveis e assegurar o desenvolvimento das di-
versas espécies de caça nos terrenos sob a sua gestão.

Os associados obrigam-se a pagar uma quota anual, cujo valor será
estipulado pela assembleia geral.

São órgãos da associação: a assembleia geral; a direcção; e o con-
selho fiscal.

A mesa da assembleia geral, é composta por um presidente, um
vice-presidente e um vogal. A direcção é composta por um presiden-
te, um vice-presidente e o terceiro vogal e compete-lhe cumprir e
fazer cumprir os estatutos e as deliberações da assembleia geral. O
conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais e compete-
-lhe fiscalizar todos os actos administrativos e financeiros da direcção.

Está conforme.

26 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000160675

APQP � ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA QUALIDADE
DAS PRAIAS DA PÓVOA DE VARZIM E DE VILA DO CONDE

Certifico que, por escritura hoje lavrada a fl. 6 do livro n.º 406-D
de escrituras diversas do 2.º Cartório, da Secretaria Notarial da Póvoa

de Varzim, foi constituída uma associação, com a denominação em
epígrafe, e tem a sua sede na Rua do Tenente Valadim, 78, na fregue-
sia e concelho da Póvoa de Varzim, que tem por objecto fomentar a
melhoria da qualidade das praias da Póvoa de Varzim e de Vila do
Conde, nomeadamente através da promoção do seu planeamento e
ordenamento. Apoio à prestação dos serviços dos concessionários e
detentores dos equipamentos e apoios de praia nas praias da Póvoa
de Varzim e de Vila do Conde e sua representação junto das entidades
públicas.

São órgãos da associação, a assembleia geral, a direcção, e o con-
selho fiscal.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2004. � A Ajudante da Secretaria, (Assinatura
ilegível.) 3000161044

N. A. Z. A. � NÚCLEO ATLETISMO ZONA ABÓBODA

Certifico que por escritura lavrada hoje de fls. 52 a fl. 52 v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 276-H do 1.º Cartório No-
tarial de Cascais, a cargo do notário Luís Alvim Pinheiro Belchior,
foi constituída uma associação com a denominação em epígrafe, a
qual durará por tempo indeterminado a contar de hoje e tem a sua
sede na Rua do Operário, lote 12-A, Abóboda, freguesia de S. Domin-
gos de Rana, concelho de Cascais.

A associação tem como fim fomentar a prática desportiva nas
camadas jovens na modalidade de atletismo.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Podem ser associadas todas as pessoas, com bom comportamento
moral e cívico, independentemente das suas ideologias, quer política
quer religiosa, sejam simpatizantes e amigos da modalidade atletismo.

Podem ser excluídos os associados, que mediante pedido por escri-
to do próprio sócio, que deixem de pagar quotas e os que ofendam
com gravidade os ideais da associação.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Pires
Pinto Ramos. 3000161141

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE SCIENCE OF AIR
POLLUTION

Certifico que, por escritura de 10 de Dezembro de 2004, iniciada a
fl. 2 do livro de notas para escrituras diversas n.º 333-F do 2.º Cartó-
rio Notarial de Aveiro, a cargo da notária Maria Deolinda Almeida
Rolo, foi constituída a associação com a denominação em epígrafe,
com sede no Campus Universitário de Santiago, freguesia da Glória,
concelho de Aveiro, tem a sua duração por tempo indeterminado e
tem por objecto o desenvolvimento da edução e do conhecimento
nas ciências da poluição do ar e suas aplicações.

Podem ser associados pessoas singulares ou colectivas.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Maria Vitória da Silva
Teixeira Andias Miranda. 3000161271

ASSOCIAÇÃO CLUBE DE CAÇA MONTE DA ROSA

Certifico que, por escritura de 9 de Dezembro de 2004, lavrada a
fls. 99 e seguintes, do livro 386-M, das notas do 21.º Cartório Nota-
rial de Lisboa, a cargo da notária Luiza Maria de Carvalho Vieira, foi
constituída uma associação, adiante designada como Clube de Caça
Monte da Rosa. É uma organização sem fins lucrativos, alheia a qual-
quer credo religioso ou político e tem a sua sede no Monte da Rosa
Banca, Bringelinho, freguesia de Santa Bárbara dos Padrões, concelho
de Castro Verde.

Tem por objecto:
A gestão de zonas de caça associativa ou participar da gestão de

zonas de caça municipais ou nacionais, zelar pelas normas legais de
caça, criação de caça em cativeiro, contribuir para a formação de
caçadores, contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e aqui-
culas e usufruto ordenado dos mesmos, organizar actividades de índo-
le recreativa que prossigam os fins da formação e participação dos
seus associados, representar e defender os interesses dos seus associa-
dos, promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou de
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reciclagem sobre a gestão de zonas de caça e conservação da fauna e
dos seus habitates.

Pode ser membro da associação qualquer pessoa singular ou colec-
tiva que pratique e respeite o objecto da mesma e como tal seja reco-
nhecido pela Associação.

São associados fundadores aqueles que subscreverem a escritura de
constituição da associação ou que a ela aderiram até ao final da pri-
meira assembleia geral.

A admissão de novos associados é da competência da direcção, sob
proposta do próprio ou e outro associado.

A qualidade de associado perde-se:
a) Por desrespeito a qualquer órgão da associação ou qualquer asso-

ciado;
b) Quando se desviem dos fins da associação.

9 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000161360

CLUBE DE PESCA DA BARRAGEM DA VENDA VELHA

Certifico que, no dia 7 de Dezembro de 2004, de fls. 48 a fls. 49,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 716-L, do 5.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo do notário, Carlos Manuel da Silva Al-
meida, se encontra exarada uma escritura de constituição de uma as-
sociação, com personalidade jurídica e durará por tempo indetermi-
nado.

Denominação:
A designação supra-epigrafada.
Sede:
A sede da associação é, na Rua de Manuel Tiago, 113, no Montijo,

freguesia e concelho do Montijo.
Objecto:
A associação tem por finalidade promover e desenvolver o exercí-

cio e divulgação das práticas de pesca desportiva e de recreio.
Admissão de associados:
1 � A associação tem três categorias de associados:
Fundadores, efectivos e honorários.
2 � São associados fundadores, as pessoas singulares que mediante

o seu trabalho, esforço e dedicação, promoveram a constituição do
Clube de Pescadores da Barragem da Venda Velha, os quais são: Emí-
dio Manuel da Costa Catum, Maria Luísa Nunes Madeira da Costa
Catum, Carlos Manuel Castanheira da Costa, Ana Maria Nunes Ma-
deira da Costa, Ana Cristina Fialho da Costa Catum, Luís Manuel
Fialho da Costa Catum, Cario Hugo Nunes Madeira Leal de Almeida,
Ana Cristina Nunes Madeira Castanheira da Costa e Joana Nunes
Madeira Castanheira da Costa.

3 � A qualidade de associado fundador é vitalícia, extingue-se so-
mente por falecimento do respectivo associado e não é transmissí-
vel, que por acto entre vivos, quer por sucessão, a qualquer outra
pessoa, ou entidade, obrigando-se ao pagamento de uma jóia inicial e
de quotas de montante a definir pela assembleia geral da sua primeira
reunião.

4 � São associados efectivos as pessoas singulares ou colectivas
que, mediante pedido de inscrição dirigido à direcção, como tal sejam
admitidos, e que colaborem na prossecução dos fins da associação,
concorrendo com o pagamento de uma jóia inicial e de quotas, de
montante a estabelecer por deliberação da assembleia geral.

5 � São associados honorários todos os que, por serviços relevan-
tes à associação, como tal sejam nomeados pela assembleia geral,
estando isentos do pagamento de quotas e de jóia inicial.

Exclusão de associados.
Perdem a qualidade de associados, quem:
a) Cometer actos ou atitudes que desprestigiem a associação;
b) Não pagar a quota, durante seis meses consecutivos.
A perda da qualidade de associado é apreciada em reunião da direc-

ção, e decidida por unanimidade, podendo o associado recorrer para a
assembleia geral, desde que apoiado por cinco associados.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 3000161370

AACILUS � ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL
À IMIGRAÇÃO PARA AS COMUNIDADES

SULAMERICANAS E AFRICANAS

Certifico narrativamente que, por escritura de 14 de Dezembro de
2004, lavrada a fl. 25 do livro de notas para escrituras diversas n.º 288-C

do Cartório Notarial de Gondomar, a cargo da notária Maria Filome-
na Donas Botto Saraiva de Aguilar Pinto Ferreira, foi constituída uma
associação com a denominação em epígrafe, que tem a sua sede na
Rua da Cavada Velha, 34, da freguesia de Mafamude, concelho de Vila
Nova de Gaia e tem por objecto o apoio às iniciativas que visem
estimular a inserção sócio-cultural do imigrante da comunidade do país
de acolhimento designadamente nas áreas laborais, culturais e acadé-
micas.

São órgãos da associação:
Assembleia geral, direcção e conselho fiscal.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2004. � O Ajudante, Alberto de Sousa Pinto.
3000161374

C. E. S. I. S. CENTRO DE ESTUDOS
PARA A INTERVENÇÃO SOCIAL

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 2004, lavrada a
fls. 112 e seguintes do livro n.º 333-F das notas do 23.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo da notária interina licenciada Maria Isabel
Martins Nunes Tiago, foram alterados parcialmente os estatutos da
associação denominada de C. E. S. I. S. Centro de Estudos para a In-
tervenção Social, que mantêm a denominação social, quanto aos se-
guintes artigos:

CAPÍTULO I

ARTIGO 2.º

A Associação tem a sua sede na Avenida de António Augusto de
Aguiar, 199, 2.º, direito, na freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa.

CAPÍTULO II

ARTIGO 10.º

São deveres dos associados fundadores ou efectivos:
a) Pagar as quotas nos termos e quantitativos fixados inicialmente

em reunião de direcção, após parecer da assembleia geral;
b) Desempenhar diligentemente os cargos sociais para que tenham

sido eleitos ou designados;
c) Concorrer por todos os meios ao seu alcance para a realização

dos fins e para o prestigio da associação e abster-se de actos que a
prejudiquem;

d) Participar regularmente nas actividades da associação;
e) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
f) Observar as disposições estatuárias e regulamentos e as delibera-

ções dos corpos sociais.

CAPÍTULO III

Dos órgãos da associação

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

Transformação num único ponto, com a seguinte redacção: não é
permitido aos membros dos corpos sociais o desempenho simultâneo
de mais de um cargo da mesma associação.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 21.º

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

ARTIGO 23.º

2 � A assembleia geral reunirá ordinariamente:
a) No final de cada mandato, durante o mês Dezembro, para a

eleição dos corpos sociais.
b) Até 31 de Março de cada ano, para apreciação, votação e apro-

vação do relatório de actividades e do relatório e contas (nomeada-
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mente o balanço e demonstração dos resultados) bem como do pare-
cer do conselho fiscal, relativos ao ano anterior.

c) Até 31 de Dezembro de cada ano, para apreciação, votação e
aprovação do orçamento e do plano de actividades para o ano se-
guinte.

ARTIGO 25.º

A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória se es-
tiver presente mais de metade dos associados com direito a voto, ou
meia hora depois com qualquer número de presentes.

ARTIGO 26.º

Foram retirados dos estatutos os pontos três e quarto, trans-
formando-se em apenas dois pontos, com a seguinte redacção:

1 � Salvo o disposto do número seguinte, as deliberações da as-
sembleia geral são tomadas por maioria absoluta dos votos dos asso-
ciados presentes.

2 � As deliberações sobre a matéria constante das alíneas e) e f)
do artigo 22.º, só serão válidas se obtiverem o voto favorável de pelo
menos três quartos de todos os associados em reunião de assembleia
geral.

ARTIGO 27.º

São anuláveis as deliberações tomadas sobre matéria estranha à
ordem de trabalhos salvo se todos os associados concordarem com o
aditamento.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 29.º

b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer da assembleia geral
o relatório de actividades e o relatório e contas;

c) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal o
orçamento e o plano de actividades para o ano seguinte.

ARTIGO 33.º

A direcção reunirá sempre que o julgar conveniente por convoca-
ção do presidente e ordinariamente, pelo menos uma vez em cada
mês.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 37.º

O conselho fiscal reunirá sempre que o julgar conveniente, por
convocação do presidente e ordinariamente, pelo menos duas vezes
por ano.

CAPÍTULO IV

Da gestão e património social

ARTIGO 38.º

1 � Para obrigar a associação são necessárias e bastantes as assina-
turas conjuntas do presidente e de um outro membro da direcção, ex-
ceptuados os actos de natureza bancária em que bastará a assinatura de
quaisquer dois dos três membros da drecção e os actos de mero expedi-
ente em que bastará a assinatura de qualquer membro da direcção.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Florbela Brás
Vicente. 3000161644

ÁSTER � PROJECTOS DE ARTE � ASSOCIAÇÃO
CULTURAL

Sede: Bairro da Ameixoeira, Zona 6-B, lote 13, Loja A, em
Lisboa, freguesia de Ameixoeira, concelho de Lisboa

Certifico que, por escritura realizada no dia 13 de Dezembro de
2004, exarada a fls. 48, e seguintes do livro de notas n.º 279-A, do
1.º Cartório Notarial de Vila Franca de Xira, foi constituída a asso-
ciação com a denominação e sede em epígrafe, a qual tem por objec-
to: dinamização, formação, informação e produção das artes plásti-
cas e outras formas de expressão artística, a promoção de eventos

culturais junto à comunidade escolar e públicos mais vulneráveis pro-
movendo a integração social e a cidadania.

A ÁSTER, poderá ter sócios efectivos, sócios apoiantes e sócios
de honra.

São órgãos administrativos da associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e do conse-

lho fiscal, bem como os respectivos substitutos serão eleitos trienal-
mente pela assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Fernandes dos Santos. 3000161741

ASSOCIAÇÃO INFANTÁRIO E JARDIM INFANTIL
O PINTINHAS

Certifico que, por escritura outorgada hoje neste Cartório, exarada
de fl. 74 a fl. 74 v.º do livro de escrituras diversas n.º 113-D, foram
alterados os estatutos da associação com a denominação de Associa-
ção Infantário e Jardim Infantil O Pintinhas, com sede na Rua do
Dr. António Carlos Guedes, 6, no Bairro de Alvorações, bloco B, fre-
guesia de Almacave, concelho de Lamego, passando a ter como ob-
jectivo a acção sócio-educativa na área da infância, podendo ser as-
sociados pessoas singulares maiores de 18 anos e as pessoas colectivas
e requererão a sua admissão através de uma proposta dirigida à direc-
ção, ficando obrigados ao pagamento de uma quota anual a fixar pela
assembleia geral. Serão demitidos, em assembleia geral, mediante pro-
posta da direcção, os sócios que por actos dolosos tenham prejudica-
do materialmente a associação, perdendo ainda a qualidade de associ-
ado os que pedirem a sua exoneração.

Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � O Ajudante, José Maria de Jesus
Sarmento. 3000161753

LIGA POPULAR CAMPOS DOS LIS

Certifico que, por escritura de 3 de Dezembro de 2004, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Leiria, iniciada a
fl. 19 no livro de notas para escrituras diversas n.º 236-A, foram altera-
dos na totalidade os estatutos da associação com a denominação de Liga
Popular Campos dos Lis com sede no lugar de Gândara dos Olivais, fregue-
sia de Marrazes, concelho de Leiria, a qual passa a ter como objecto:

Projectar, manter e desenvolver uma estrutura social de apoio à
população infantil e idosa, desenvolver uma estrutura cultural, recrea-
tiva e desportiva para a população, criar e desenvolver um centro de
actividades de tempos livres, um serviço de apoio domiciliário e um
centro de dia, colaborar no engrandecimento do lugar de Gândara dos
Olivais, cooperando com organismos oficiais, submetendo-lhe ideias,
sugestões, planas e estudos, criar sãos motivos de recreio e cultura para
os seus associados, realizar festas locais, angariando fundos que contri-
buam para auxílio dos encargos derivados dos objectivos.

O seu âmbito de acção abrange o concelho de Leiria.

Está conforme.

10 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000161772

ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO SPORT NISA
E BENFICA

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 2004, lavrada de
fl. 29 a fl. 30 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 86-B do
Cartório Notarial de Nisa, a cargo da notária licenciada Paula Cristina de
Figueiredo Bettencourt Mendonça Fragoso, foi constituída por tempo in-
determinado uma associação com a denominação em epígrafe, com sede
na Rua de 25 de Abril, 31, na freguesia do Espírito Santo, vila e concelho
de Nisa, cujo objectivo consiste na promoção da prática desportiva.

A admissão de novo associado é deliberada em assembleia geral,
ordinária ou extraordinária, por maioria dos votos dos associados
presentes, desde que o proposto possua os seguintes requisitos:

a) Ter feito parte de uma das equipas do Clube Sport Nisa e Benfica;
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b) Ser reconhecido pelos associados, em assembleia geral, como
uma pessoa cujo perfil se enquadra na promoção do interesse colec-
tivo da associação, de acordo com os objectivos da associação;

c) Ter a idade mínima de trinta e cinco anos.
Excepcionalmente, sob proposta da direcção, poderão ser admiti-

dos até três associados, com idade mínima de trinta anos.
A exclusão é aplicável ao associado que cometer a prática reitera-

da de actos faltosos em violação dos estatutos da associação, a qual
será avaliada pela direcção da associação, que proporá à assembleia
geral a respectiva pena.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Maria de Fátima Tremoço
Barreto. 3000161915

CASA DO POVO DE ALFEIZERÃO

Certifico que, por escritura de 9 de Dezembro de 2004, a fls. 99 v.º e
seguintes do livro de notas n.º 125-L do 1.º Cartório Notarial de Lei-
ria, foram alterados os estatutos da Casa do Povo de Alfeizerão, nú-
mero de identificação de pessoa colectiva 500998248, procederam à
remodelação integral dos respectivos estatutos, mantendo a mesma
denominação e mudaram a sede para a Rua de João de Deus, 8 a 12,
Alfeizerão, Alcobaça e o seu objecto passou a ter a seguinte redacção:

1 � A Casa do Povo tem por finalidade desenvolver actividades
de carácter social, cultural, desportivo ou outras, com a participação
dos interessados e em colaboração com o Estado, as Autarquias e o
INATEL, proporcionando-lhes o apoio que em cada caso se justifi-
que, de forma a contribuir para a resolução de problemas da popula-
ção na respectiva área.

2 � Para a realização dos seus fins, deve a Casa do Povo:
a) Promover acções de animação sócio-cultural, quer por iniciati-

va própria, quer de acordo e em coordenação e cooperação com ou-
tras entidades;

b) Desenvolver actividades de apoio social, nas valências que, em
cada caso mais se justifiquem;

c) Fomentar a participação das populações nas acções tendentes a
satisfazer as necessidades da comunidade da respectiva área e a me-
lhorar a sua qualidade de vida, nos aspectos social, cultural, desporti-
vo e recreativo.

3 � A casa do povo poderá ainda participar no planeamento de
acções de carácter económico, social e cultural, que abranjam a res-
pectiva área.

Está conforme o original na parte transcrita, não havendo na par-
te omitida nada que altere o que vai certificado.

22 de Dezembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Elisabete
Moreira Pina. 3000161928

LIGA DOS AMIGOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
DE OLIVEIRA DO BAIRRO LASSOB

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 2004, exarada a
fl. 41 do livro de notas para escrituras diversas n.º 107-E, do Cartó-
rio Notarial de Oliveira do Bairro, foi constituída a associação em
epígrafe, sem fins lucrativos, com sede na vila e freguesia de Oiã,
concelho de Oliveira do Bairro, a qual tem por objectivo o respeito
e a promoção da dignidade da pessoa humana, a prevenção da doença
e a promoção da saúde, sem discriminação de sexo, ou religião ou
convicções políticas e ou ideológicas que não colidam com essa mes-
ma dignidade e terá como objecto social contribuir para a melhoria
da assistência prestada aos utentes pelos serviços de saúde do conce-
lho, através de recursos materiais e humanos adequados.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira dos Santos Neves Gaspar. 3000162355

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO INSTITUTO
VAZ SERRA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 116 e seguintes
do livro n.º 447-D, das notas do 11.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a associação, com a denominação em epígrafe, tem a sua
sede nas instalações do Instituto Vaz Serra, freguesia de Cernache do

Bonjardim, concelho da Sertã, durará por tempo indeterminado,
contando-se o seu início a partir de hoje e tem por objecto social:

a) Perpetuar a memória dos fundadores do Instituto Vaz Serra.
b) Zelar pelo espírito e tradições do Instituto Vaz Serra;
c) Estreitar os laços que unem os antigos alunos, professores fun-

cionários do Instituto Vaz Serra, intensificando a amizade e camara-
dagem entre todos;

d) Promover actividades culturais, recreativas e desportivas entre
os associados;

e) Organizar actividades e eventos especificamente destinados à
angariação de receitas;

f) Prestar auxílio económico, de harmonia com as possibilidades
financeiras da Associação, aos associados que dele careçam;

g) Premiar no início de cada ano lectivo os alunos do Instituto
Vaz Serra que mais se tenham evidenciado no ano lectivo anterior.

A Associação não poderá impedir a admissão de associados com
fundamento em ideias religiosas ou políticas. A admissão de associa-
dos efectivos, professores e funcionários compete à direcção, sob
proposta de um associado no pleno gozo dos seus direitos. O candida-
to rejeitado não pode ser novamente proposto sem ter decorrido um
ano após a data da primeira proposta.

Os associados perdem a sua qualidade quando tiverem em atraso
mais de um ano de quotas ou forem eliminadas pela assembleia geral.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inocêncio
Rodrigues da Cruz. 3000162447

CASA DO BENFICA DO CONCELHO
DE MONTEMOR-O-VELHO

Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2004, lavrada a
fl. 71 do livro de notas para escrituras diversas n.º 195-F do Cartório
Notarial de Montemor-o-Velho, a cargo da notária licenciada Isilda
Maria Gonçalves Duarte da Silva Barbas, foi constituída uma asso-
ciação com a denominação de Casa do Benfica do Concelho de
Montemor-o-Velho, com sede na vila, freguesia e concelho de
Montemor-o-Velho, que tem por objecto promover as relações de
convívio social, cultural, desportivas e recreativas entre sócios, bem
como promover e defender o nome do Sport Lisboa e Benfica, con-
tribuir para as boas relações entre ambos e fomentar o benfiquismo.

Está conforme.

27 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Eulália
Manaia Rodrigues. 3000162554

DIVERSOS

EAMB � ESPOSENDE AMBIENTE, E. M.

Rui Manuel Moutinho Ferreira, licenciado, director do Departamen-
to de Administração Geral da Câmara Municipal de Esposende e, nessa
qualidade, notário privativo da mesma Câmara Municipal, em cum-
primento do disposto no artigo 5.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto,
torna público, em cumprimento das deliberações tomadas pela Câma-
ra Municipal de Esposende e pela Assembleia Municipal de Esposende
em 18 e 30 de Dezembro de 2004, respectivamente, aquela devida-
mente ratificada por deliberação tomada pelo mesmo órgão em 23 de
Dezembro de 2004, é criada a empresa pública municipal denominada
EAmb � Esposende Ambiente, E. M., conforme cópia extraída da es-
critura lavrada de fl. 82 a fl. 86 v.º do livro de notas do notário pri-
vativo da Câmara Municipal de Esposende n.º 63.

Escritura de constituição

Aos 30 dias do mês de Dezembro do ano de 2004, nesta cidade de
Esposende e no Departamento de Administração Geral da Câmara
Municipal, perante mim, Rui Manuel Moutinho Ferreira, licenciado,
director do mesmo Departamento e, nessa qualidade, notário privati-
vo da mesma Câmara Municipal, compareceu como outorgante
Fernando João Couto Cepa, casado, natural da freguesia de Palmeira,
deste concelho, residente na Avenida do Padre Sá Pereira, Vivenda 7,
casa 7, em Esposende, que outorga na qualidade de presidente da Câ-
mara Municipal de Esposende e em representação do município de
Esposende, pessoa colectiva de direito público n.º 506617599, com
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poderes legais para intervenção neste acto nos termos da alínea a) do
n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Verifiquei a identidade e a qualidade do outorgante por ser do meu
conhecimento pessoal e os poderes de que se arroga pela já citada
legislação.

E pelo outorgante foi dito, na qualidade em que intervém:
Que, no seguimento e no cumprimento das deliberações tomadas

pela Câmara Municipal de Esposende e pela Assembleia Municipal de
Esposende, respectivamente em 18 e 30 do corrente mês de Dezem-
bro, aquela devidamente ratificada por deliberação tomada pelo mes-
mo órgão em 23 também deste mês de Dezembro, é criada a empresa
pública municipal denominada EAmb � Esposende Ambiente, E. M.,
a qual se há-de reger, em geral, pelas disposições legais aplicáveis e,
em especial, pelos respectivos estatutos, elaborados em documento
separado, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 64.º do Código
do Notariado, cuja leitura foi dispensada por o outorgante ter decla-
rado neste acto que já o havia lido, e, por isso, conhece perfeitamen-
te o seu conteúdo, pelo que os vai rubricar e assinar comigo, notário
privativo, ficando a fazer parte integrante deste acto e que arquivo
no maço correspondente a este livro de notas;

Que, no cumprimento das aludidas deliberações, o município de
Esposende transfere para a EAmb � Esposende Ambiente, E. M.,
portadora do cartão provisório de identificação de pessoa colectiva e
entidade equiparada P-507068076, o direito de propriedade, com todos
os seus elementos constitutivos, livre de quaisquer ónus ou encargos,
que até agora tem tido nos prédios infra-identificados:

1) Prédio urbano, sito no sítio de Caixa de Água, na freguesia de
Antas, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 00967/071195 de Antas, ins-
crito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 1308, a
confinar a norte com herdeiros de Justino Pereira Lima, a sul com
José Gonçalves Pereira, a nascente com Olívia Rodrigues Sampaio e
a poente com caminho, cujo valor patrimonial é de € 613,52;

2) Prédio urbano, sito no sítio de Caixa de Água, na freguesia de
Antas, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 00990/170196 de Antas, ins-
crito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 1307, a
confinar a norte com Caixa d�Água, a sul com Maria Cepa Sampaio,
a nascente com Olívia Rodrigues Sampaio e a poente com caminho,
cujo valor patrimonial é de € 1271,94;

3) Prédio urbano, sito no sítio de Caixa de Água, na freguesia de
Antas, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 00966/071195 de Antas, ins-
crito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 1309, a
confinar a norte com Maria Cepa Sampaio, a sul com José Gonçalves
Pereira, a nascente com Maria Amélia Gonçalves Pereira e outros e
a poente com Olívia Rodrigues Sampaio e outros, cujo valor
patrimonial é de € 1867,50;

4) Prédio rústico, sito no sítio de Caixa de Água, na freguesia de
Antas, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 00713/170294 de Antas, ins-
crito na matriz predial rústica daquela freguesia sob o artigo 1893, a
confinar a norte com Manuel Silva Neiva, a sul com Sebastião Jesus
Amorim Capitão, a nascente com Olívia Rodrigues Sampaio e a po-
ente com caminho, cujo valor patrimonial é de € 2693,51;

5) Prédio rústico, sito no sítio de Paul, na freguesia de Antas, deste
concelho de Esposende, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Esposende sob o n.º 01230/160698 de Antas, inscrito na matriz
predial rústica daquela freguesia sob o artigo 2718, a confinar a norte
com Manuel Gregório, a sul com caminho municipal, a nascente com
rego foreiro e a poente com Maria Amândia Sá Fernandes, cujo valor
patrimonial é de € 11 687,18;

6) Prédio rústico, sito no sítio de Paul, na freguesia de Antas, deste
concelho de Esposende, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Esposende sob o n.º 01231/160698 de Antas, inscrito na matriz
predial rústica daquela freguesia sob o artigo 2719, a confinar a norte
com Manuel Gregório, a sul com caminho municipal, a nascente com
Manuel Gonçalo Sá Fernandes e a poente com caminho, cujo valor
patrimonial é de € 14 350,08;

7) Prédio rústico, sito no sítio de Tapada, na freguesia de Antas,
deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Esposende sob o n.º 01200/200198 de Antas, inscrito na
matriz predial rústica daquela freguesia sob o artigo 2720, a confinar
a norte com Manuel Nélson, a sul com Maria Amândia Sá Fernandes,
a nascente com rego foreiro e a poente com caminho, cujo valor
patrimonial é de € 24 989,78;

8) Prédio rústico, sito no sítio de Ramalha, na freguesia de Apúlia,
deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Esposende sob o n.º 02539/100700 de Apúlia, inscrito na
matriz predial rústica daquela freguesia sob o artigo 1489, a confinar

a norte e nascente com caminho, a sul com Manuel Gomes do Paço
e a poente com Joaquim Alegre Ferreira, cujo valor patrimonial é de
€ 99 759,58;

9) Prédio urbano, sito na Rua da Abelheira, no lugar de Vilar, na
freguesia de Curvos, deste concelho de Esposende, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Esposende sob o n.º 00658/
040526 de Curvos, inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia
sob o artigo provisório P-560, a confinar a norte, sul e nascente com
caminho e a poente com João Paulo Martins Chaves Rodrigues, cujo
valor patrimonial é de € 2500;

10) Prédio urbano, sito na Rua da Abelheira, no lugar de Vilar, na
freguesia de Curvos, deste concelho de Esposende, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Esposende sob o n.º 00657/
040526 de Curvos, inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia
sob o artigo provisório P-559, a confinar a norte com Maria Alice
Rodrigues Domingues, a sul e poente com município de Esposende e
a nascente com regato, cujo valor patrimonial é de € 7000;

11) Prédio urbano, sito no sítio de Caldeirão, na freguesia de Fão,
deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Esposende sob o n.º 01361/230500 de Fão, inscrito na
matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 2073, a confinar
a norte com o rio Cávado, a sul com António Correia Solinho, a
nascente com caminho e a poente com Manuel do Cabo Gomes Gon-
çalves, cujo valor patrimonial é de € 45 390,61;

12) Prédio rústico, sito no sítio de Ribeirinha, na freguesia de
Forjães, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 00182/110188 de Forjães,
inscrito na matriz predial rústica daquela freguesia sob o artigo 2300,
a confinar a norte com Rosa Alves de Sousa, a sul com Joaquim Luís
Dias Rolo, a nascente com caminho e a poente com ribeiro, cujo
valor patrimonial é de € 44 143,61;

13) Prédio rústico, sito na Ribeirinha, na freguesia de Forjães, des-
te concelho de Esposende, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Esposende sob o n.º 01595/031002 de Forjães, inscrito na
matriz predial rústica daquela freguesia sob o artigo 2299, a confinar
a norte com o rio Neiva, a sul com António Miranda Ribeiro Torres,
a nascente com caminho e a poente com ribeiro, cujo valor patrimonial
é de € 10 000;

14) Prédio urbano, sito no sítio de Campo da Ponte, na freguesia
de Gandra, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Esposende sob o n.º 01192/230500 de Gandra,
inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 953, a
confinar a norte com Álvaro Vasco Pereira, a sul com Câmara Mu-
nicipal de Esposende, a nascente com Manuel Neves Vasco e a poen-
te com Manuel Fernandes Pereira, cujo valor patrimonial é de
€ 12 464,96;

15) Prédio urbano, sito no sítio de Campo da Ponte, na freguesia
de Gandra, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Esposende sob o n.º 01193/290500 de Gandra,
inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 954, a
confinar a norte e nascente com Manuel Neves Vasco, a sul com
regueira e a poente com Manuel Fernandes Pereira, cujo valor
patrimonial é de € 6030,47;

16) Prédio rústico, sito no lugar de Bouro, na freguesia de Mari-
nhas, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 03838/020709 de Marinhas,
inscrito na matriz predial rústica daquela freguesia sob o artigo 1305,
a confinar a norte com Delfino Silva Couto, a sul e poente com Quinta
& Costa, L.da, e a nascente com caminho, cujo valor patrimonial é
de € 51 130;

17) Prédio rústico, sito no sítio de Gulfaz, na freguesia de Mari-
nhas, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 02412/060296 de Marinhas,
inscrito na matriz predial rústica daquela freguesia sob o artigo 3530,
a confinar a norte com Manuel Pires Carneiro, a sul com Adão Gon-
çalves Patrão e José Abreu da Cruz, a nascente com caminho e a
poente com rego Peralto, cujo valor patrimonial é de € 13 243,08;

18) Prédio rústico, sito no sítio de Gurfaz, na freguesia de Mari-
nhas, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 02542/221096 de Marinhas,
inscrito na matriz predial rústica daquela freguesia sob o artigo 3527,
a confinar a norte com António Abreu Figueiredo, a sul com Manuel
Rodrigues Lima, a nascente com caminho e a poente com rego foreiro,
cujo valor patrimonial é de € 25 333,95;

19) Prédio rústico, sito no sítio de Golfares, na freguesia de Mari-
nhas, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 02498/280696 de Marinhas,
inscrito na matriz predial rústica daquela freguesia sob o artigo 3528,
a confinar a norte com Adão Gonçalves Patrão, a sul com Fazenda



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 15 � 21 de Janeiro de 20051474-(12)

Nacional, a nascente com caminho e a poente com José Dias Carqueijó
Regado, cujo valor patrimonial é de € 9128;

20) Prédio rústico, sito no sítio de Gurfaz, na freguesia de Mari-
nhas, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 02756/110797 de Marinhas,
inscrito na matriz predial rústica daquela freguesia sob o artigo 3529,
a confinar a norte, sul e poente com Câmara Municipal de Esposende
e a nascente com caminho, cujo valor patrimonial é de € 4638,82;

21) Prédio urbano, sito no sítio de Castro, na freguesia de Rio
Tinto, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 00434/100700 de Rio Tinto,
inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 307, a
confinar a norte e sul com caminho, a nascente com Câmara Muni-
cipal de Esposende e a poente com António Félix, cujo valor
patrimonial é de € 1118,40;

22) Prédio urbano, sito no sítio de Castro, na freguesia de Rio
Tinto, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 00513/041008 de Rio Tinto,
inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 312, a
confinar a norte com caminho, a sul com Câmara Municipal de
Esposende e a nascente e poente com Manuel Alves dos Santos, cujo
valor patrimonial é de € 764,06;

23) Prédio urbano, sito no sítio de Castro, na freguesia de Rio
Tinto, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 00516/041018 de Rio Tinto,
inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 311, a
confinar a norte com caminho e a sul, nascente e poente com Câma-
ra Municipal de Esposende, cujo valor patrimonial é de € 387,57;

24) Prédio urbano, sito no sítio de Castro, na freguesia de Rio
Tinto, deste concelho de Esposende, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Esposende sob o n.º 00514/041008 de Rio Tinto,
inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 310, a
confinar a norte e nascente com Câmara Municipal de Esposende, a
sul com António da Ponte e Silva e a poente com Júlio Joaquim da
Silva, cujo valor patrimonial é de € 2644,68;

Que aos prédios supra-identificados é atribuído o valor total de
€ 393 151,29, valor este que passa a fazer parte do património da
empresa municipal e que integra, em espécie, o seu capital social.

Assim o disse e outorgou.
Foram-me exibidos e arquivo os seguintes documentos:
a) Certificado de admissibilidade de firma ou denominação, emiti-

do pelos serviços do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 23
de Julho do corrente ano, com o número de identificação 395186;

b) Cópia da parte das actas das reuniões da Câmara Municipal de
Esposende tomadas em 18 e 23 do corrente mês de Dezembro, bem
como da Assembleia Municipal de Esposende tomada em 30 deste
mesmo mês, todas relativas à aprovação da criação da empresa mu-
nicipal objecto da presente escritura.

Foram ainda exibidos os seguintes documentos:
a) Documento de liquidação de IMT n.º 160504022857803, bem

como comprovativo do seu efectivo pagamento em 29 do corrente
mês de Dezembro;

b) Documento comprovativo do pagamento do imposto do selo
devido, conforme a factura-recibo n.º 3/16068/17100/2004;

c) Certidões emitidas pela Conservatória do Registo Predial de
Esposende comprovativas dos elementos registrais atrás menciona-
dos;

d) Certidões emitidas pelos serviços de finanças do concelho de
Esposende comprovativas dos elementos matriciais acima indicados.

A presente escritura foi lida em voz alta ao outorgante e ao mes-
mo explicado o seu conteúdo e efeitos, o qual, achando-a conforme,
a ratifica e vai assinar.

O Outorgante, Fernando João Couto e Cepa. � O Notário, Rui
Manuel Moutinho Ferreira.

Documento complementar, elaborado nos termos do disposto no n.º 2
do artigo 64.º do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Denominação e natureza

1 � O município de Esposende procede à transformação dos SMAS
de Esposende na empresa municipal denominada EAmb � Esposende
Ambiente, E. M.

2 � A EAmb � Esposende Ambiente, E. M., é uma empresa pú-
blica, nos termos da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto.

ARTIGO 2.º

Personalidade e capacidade jurídica

1 � A EAmb � Esposende Ambiente, E. M., goza de persona-
lidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira e
patrimonial, ficando sujeita à superintendência da Câmara Munici-
pal de Esposende.

2 � A capacidade jurídica da EAmb � Esposende Ambiente, E. M.,
abrange todos os direitos e obrigações necessários à prossecução do
seu objecto, nos termos dos presentes estatutos.

ARTIGO 3.º

Regime jurídico

A EAmb � Esposende Ambiente, E. M., rege-se pelos presentes
estatutos, pelas deliberações dos órgãos que a integram ou que sobre
ela exerçam poderes de superintendência e, subsidiariamente, pelo
regime das empresas públicas e, no que neste for especialmente regu-
lado, pelas normas aplicáveis às sociedades comerciais.

ARTIGO 4.º

Sede e representação

A EAmb � Esposende Ambiente, E. M., tem a sua sede em
Esposende, podendo, por deliberação do seu conselho de administra-
ção, estabelecer delegações, agências ou qualquer outra forma de re-
presentação onde o entenda conveniente.

ARTIGO 5.º

Objecto

A EAmb � Esposende Ambiente, E. M., tem como objecto:
1) A gestão e exploração dos sistemas públicos de captação e dis-

tribuição de água e de drenagem e tratamento de águas residuais na
área do município de Esposende;

2) Actividades relacionadas com a área ambiental, a recolha e de-
posição de resíduos sólidos urbanos e a limpeza e higiene pública,
mediante delegação do município de Esposende e nos termos do n.º 2
do artigo 6.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, sendo a delegação
efectuada por deliberação da Câmara Municipal;

3) Execução de projectos e obras de recuperação ambiental e
paisagística por celebração de contratos-programa a celebrar com o
município de Esposende, nos termos definidos no artigo 31.º da Lei
n.º 58/98, de 18 de Agosto;

4) Outras actividades com vista à prossecução de objectivos
sectoriais que obriguem à realização de investimento de rendibilidade
não demonstrada ou exijam a adopção de preços sociais, através da
celebração de contratos-programa, em conformidade com o previsto
no artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto;

5) Acessoriamente, outras actividades relacionadas.

ARTIGO 6.º

Atribuições

1 � Constituem atribuições da EAmb � Esposende Ambiente, E. M.:
a) Assegurar a concepção, construção e aquisição de todos os equi-

pamentos do sistema de abastecimento de água para consumo públi-
co, bem como a sua exploração, reparação, renovação ou manuten-
ção;

b) Assegurar a concepção, construção e aquisição de todos os
equipamentos necessários à recolha, tratamento e drenagem dos
efluentes, bem como a sua exploração, reparação, renovação ou
manutenção;

c) Promover estudos visando a aplicação de novas tecnologias.
2 � As obras e trabalhos promovidos pela EAmb � Esposende

Ambiente, E. M., que podem ser executados no regime de administra-
ção directa ou de empreitada, não carecem de licenciamento munici-
pal desde que as mesmas resultem do exercício das suas atribuições
específicas, devendo no entanto ser previamente comunicadas à Câ-
mara Municipal.

3 � A EAmb � Esposende Ambiente, E. M., tem o direito de
utilizar o domínio público municipal, neste caso mediante afectação
para efeito de implantação e exploração das infra-estruturas relacio-
nadas com o exercício da sua actividade.
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ARTIGO 7.º

Delegação de poderes respeitantes à prestação
dos serviços públicos

1 � Por delegação da Câmara Municipal de Esposende, e nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, o con-
selho de administração poderá praticar os seguintes poderes:

a) Requerer ao Governo a declaração de utilidade pública para ex-
propriação urgente de imóveis necessários à realização de obras para
implantação de infra-estruturas destinadas à exploração de serviços
públicos a prestar;

b) Proceder à constituição de servidões necessárias à implantação
de infra-estruturas afectas aos serviços públicos a prestar;

c) Acessos a fundos comunitários;
d) Celebrar contratos-programa com o Governo;
e) Proceder à instauração de processos de contra-ordenação, desig-

nação do instrutor e aplicação das coimas, por violação dos regula-
mentos que regem o serviço público a cargo da EAmb � Esposende
Ambiente, E. M.;

f) Emitir parecer prévio à aprovação do pedido de licenciamento,
após proceder à apreciação técnica dos projectos particulares, no-
meadamente de infra-estruturas de abastecimento de água e de drena-
gem de águas residuais, de loteamentos e de edifícios em geral;

g) Prestar serviços de facturação e cobrança de taxas e tarifas
municipais, cuja fórmula de cálculo tenha por base elementos relati-
vos às taxas ou tarifas cobradas pela prestação dos serviços incluídos
no objecto da empresa.

2 � O exercício das competências previstas na alínea g) do núme-
ro anterior só ocorrerá com a celebração de um acordo entre a
EAmb � Esposende Ambiente, E. M., e a Câmara Municipal, onde
serão definidas as condições em que a cobrança se efectuará, nomea-
damente o montante a pagar à EAmb � Esposende Ambiente, E. M.,
pelos custos inerentes.

3 � Para efeitos do disposto no n.º 1 do presente artigo e dos
n.os 1 e 2 do artigo 5.º, o pessoal da EAmb � Esposende Ambiente,
E. M., fica investido de poderes de autoridade administrativa, nome-
adamente os constantes no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outu-
bro, e nos diplomas que o alterem.

ARTIGO 8.º

Contratos-programa

1 � O conselho de administração celebrará com a Câmara Muni-
cipal de Esposende contratos-programa sempre que esta pretenda que
a EAmb � Esposende Ambiente, E. M., prossiga objectivos sectoriais,
realize investimentos de rendibilidade não demonstrada ou adopte
preços sociais, nos quais serão acordadas as condições a que as partes
se obrigam para a realização dos objectivos programados.

2 � Os contratos-programa integrarão o plano de actividades da
EAmb � Esposende Ambiente, E. M., para o período a que respei-
tem.

3 � Dos contratos-programa constarão obrigatoriamente o mon-
tante dos subsídios e das indemnizações compensatórias a que a
EAmb � Esposende Ambiente, E. M., terá direito a receber como
contrapartida das obrigações assumidas.

CAPÍTULO II

Órgãos sociais da empresa

ARTIGO 9.º

Disposições gerais

1 � Constituem órgãos sociais da EAmb � Esposende Ambiente,
E. M., o conselho de administração, o fiscal único e o conselho geral.

2 � A Câmara Municipal de Esposende assegurará a supremacia
do interesse público mediante o exercício dos poderes de superinten-
dência estabelecidos nos presentes estatutos e demais legislação apli-
cável.

3 � O mandato dos titulares dos órgãos sociais referidos no núme-
ro anterior será coincidente com o dos titulares dos órgãos autárquicos,
sem prejuízo dos actos de exoneração e da continuação de funções
até à efectiva substituição.

ARTIGO 10.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração é o órgão de gestão da empresa
composto por três membros, um dos quais é presidente.

2 � Compete à Câmara Municipal de Esposende a nomeação e a
exoneração do presidente e demais membros do conselho de adminis-
tração da EAmb � Esposende Ambiente, E. M.

3 � Compete ao conselho de administração, para além de outras
competências resultantes da lei ou dos presentes estatutos:

a) Gerir a empresa, praticando todos os actos e operações relati-
vos ao objecto social;

b) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis;
c) Estabelecer a organização técnico-administrativa da empresa e

as normas do seu funcionamento interno, designadamente em maté-
ria de pessoal e da sua remuneração;

d) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes,
incluindo os de substabelecer;

e) Autorizar a execução de trabalhos e de obras, fixando os termos
e condições a que devem obedecer;

f) Emitir parecer sobre os assuntos que a Câmara Municipal de
Esposende entenda dever submeter-lhe e mandar realizar os estudos
que por esta lhe sejam confiados;

g) Estabelecer a organização dos serviços, incluindo a fixação das
categorias do pessoal, bem como os regulamentos internos;

h) Contratar, louvar ou premiar os trabalhadores, rescindir os res-
pectivos contratos e exercer sobre eles a competente acção disciplinar;

i) Adquirir, transmitir ou constituir direitos relativos a bens,
designadamente o direito de propriedade e o direito de superfície;

j) Celebrar contratos de arrendamento e de fornecimento de bens
e serviços assim como de empreitada ou concessão de obras;

k) Fiscalizar a organização e actualização do cadastro dos bens da
empresa;

l) Por delegação do município, a instauração de processos de con-
tra-ordenação, a designação do instrutor e a aplicação das coimas,
por violação dos regulamentos que regem o serviço público a cargo
da empresa.

4 � O conselho de administração poderá delegar em qualquer dos
seus membros algumas das suas competências, definindo em acta os
limites e as condições do seu exercício.

ARTIGO 11.º

Presidente do conselho de administração

1 � Compete em especial ao presidente do conselho de adminis-
tração da EAmb � Esposende Ambiente, E. M.:

a) Coordenar a actividade do órgão;
b) Convocar e presidir às reuniões;
c) Representar a empresa em juízo e fora dele, podendo delegar a

representação noutro membro ou em pessoa especialmente habilitada
para o efeito;

d) Velar pela correcta execução das deliberações do conselho de
administração;

e) Exercer os poderes que o conselho de administração lhe delegar;
f) Desempenhar as demais funções estabelecidas nestes estatutos e

regulamentos internos.
2 � Nas suas faltas e impedimentos, o presidente do conselho de

administração será substituído pelo membro do conselho de adminis-
tração por si designado ou, na falta de designação, pelo membro do
conselho de administração mais idoso.

3 � O presidente ou quem o substitua terá voto de qualidade.

ARTIGO 12.º

Reuniões, deliberações e actas

1 � O conselho de administração reunir-se-á ordinariamente, pelo
menos de 15 em 15 dias, em datas a fixar por deliberação do conselho.

2 � Para além das reuniões ordinárias, o conselho de administra-
ção reunirá extraordinariamente sempre que convocado pelo seu pre-
sidente ou por requerimento da maioria dos seus membros.

3 � As deliberações são tomadas por maioria relativa e só são
válidas quando se encontre presente à reunião a maioria dos seus
membros com direito a voto, sendo proibido o voto por correspon-
dência ou procuração.

4 � De cada uma das reuniões será lavrada acta em livro próprio,
a assinar pelos membros presentes à reunião, e que conterá um resu-
mo de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando, designadamente, a
data e o local da reunião, os membros presentes, os assuntos apreci-
ados, as deliberações tomadas e a forma e resultado das respectivas
votações.

ARTIGO 13.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da EAmb � Esposende Ambiente, E. M., é
exercida por um revisor ou por uma sociedade de revisores de contas,
que procederá à revisão.
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2 � São competências do fiscal único, designadamente:
a) Fiscalizar a acção do conselho de administração;
b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e do-

cumentos que lhes servem de suporte;
c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades, bem como

os factos que considere reveladores de graves dificuldades na prosse-
cução do objecto da empresa;

d) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da empresa, ou
por ela recebidos em garantia, depósito ou outro título;

e) Remeter semestralmente à Câmara Municipal de Esposende um
relatório fundamentado sobre a situação económico-financeira da
EAmb � Esposende Ambiente, E. M.;

f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a empre-
sa, a solicitação do conselho de administração;

g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, bem
como sobre o relatório do conselho de administração e contas do
exercício;

h) Emitir parecer sobre o valor das indemnizações compensatórias
a receber pela empresa;

i) Emitir a certificação legal das contas.

ARTIGO 14.º

Conselho geral

1 � O conselho geral é constituído:
Pelo presidente da Câmara Municipal de Esposende, como presi-

dente do órgão;
Por dois representantes da Câmara Municipal;
Por um representante da Assembleia Municipal;
Por todos os presidentes de junta de freguesia do município;
Pelo delegado de saúde do concelho;
Por um representante do Instituto da Água;
Por um representante da empresa Águas do Cávado;
Por um representante da empresa RESULIMA;
Por um representante dos trabalhadores;
Por um representante da ACICE; e
Por um representante da DECO.
2 � Compete ao conselho geral:
a) Elaborar e aprovar o respectivo regimento;
b) Eleger a mesa;
c) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a em-

presa, podendo emitir os pareceres ou recomendações que considerar
convenientes.

3 � O conselho geral poderá solicitar ao conselho de administra-
ção os elementos de informação necessários ao cabal desempenho das
suas funções.

4 � O conselho geral reunirá ordinariamente duas vezes por ano,
em Maio e Novembro, sendo a primeira reunião para emissão de
parecer sobre o relatório e contas do exercício anterior e a última
para emissão de parecer sobre os instrumentos de gestão previsional,
e extraordinariamente nos mesmos termos do conselho de adminis-
tração.

5 � Aplica-se ao conselho geral, com as necessárias adaptações, o
disposto nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 12.º destes estatutos.

6 � O exercício de funções no conselho geral não é remunerado.

ARTIGO 15.º

Poderes de superintendência

A Câmara Municipal de Esposende exerce, em relação à EAmb �
Esposende Ambiente, E. M., os seguintes poderes:

a) Emitir directivas e instruções genéricas ao conselho de adminis-
tração no âmbito dos objectivos a prosseguir;

b) Autorizar alterações estatutárias;
c) Aprovar os instrumentos de gestão previsional;
d) Aprovar o relatório do conselho de administração, as contas do

exercício e a proposta de aplicação de resultados, bem como o pare-
cer do fiscal único;

e) Aprovar preços e tarifas, sob proposta do conselho de adminis-
tração;

f) Autorizar a aquisição de participações no capital de sociedades;
g) Autorizar a celebração de empréstimos de médio e longo pra-

zos;
h) Definir o estatuto remuneratório dos membros do conselho de

administração;
i) Determinar a realização de auditorias e averiguações ao funcio-

namento da empresa;
j) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a em-

presa, podendo emitir as recomendações que considerar convenien-
tes;

k) Exercer outros poderes que lhe sejam conferidos pela lei e pelos
estatutos.

ARTIGO 16.º

Responsabilidade civil e penal

1 � A EAmb � Esposende Ambiente, E. M., responde civilmen-
te perante terceiros pelos actos e omissões dos seus administradores,
nos mesmos termos em que os comitentes respondem pelos actos e
omissões dos comissários, de acordo com a lei geral.

2 � Os titulares dos órgãos respondem civilmente perante estes
pelos prejuízos causados pelo incumprimento dos seus deveres legais
ou estatutários.

3 � O disposto nos números anteriores não prejudica a responsa-
bilidade penal dos titulares dos órgãos da empresa.

ARTIGO 17.º

Termos em que a empresa se obriga

A EAmb � Esposende Ambiente, E. M., obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores, sendo um de-

les o presidente ou o membro que o substitui;
b) Pela assinatura de um administrador, no âmbito dos poderes nele

delegados;
c) Pela assinatura de mandatário ou mandatários, no âmbito dos

poderes que lhe tenham sido conferidos, ou de procuradores especial-
mente constituídos, dentro dos limites da respectiva procuração.

CAPÍTULO III

Gestão patrimonial e financeira

ARTIGO 18.º

Princípios básicos da gestão

A gestão da EAmb � Esposende Ambiente, E. M., realizar-se-á por
forma a assegurar a viabilidade económica da empresa e o seu equilí-
brio financeiro, com respeito pelo disposto nestes estatutos, regras
legais e princípios da boa gestão, visando igualmente a promoção do
desenvolvimento local e regional, em articulação com os objectivos
prosseguidos pelo município de Esposende.

ARTIGO 19.º

Instrumentos previsionais

A gestão económica e financeira da empresa é disciplinada pelos
seguintes instrumentos de gestão previsional:

a) Planos plurianuais e anuais de actividades, de investimentos e
financeiros;

b) Orçamento anual de investimento;
c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de

proveitos e orçamento de custos;
d) Orçamento anual de tesouraria;
e) Balanço previsional.

ARTIGO 20.º

Património

1 � O património da EAmb � Esposende Ambiente, E. M., é
constituído pelos bens, direitos e obrigações que constituam o patri-
mónio dos originários Serviços Municipalizados do município de
Esposende e ainda assim de todos os bens e direitos recebidos ou ad-
quiridos para ou no exercício da sua actividade.

2 � A EAmb � Esposende Ambiente, E. M., pode dispor dos bens
que integram o seu património, nos termos da lei e dos presentes
estatutos.

3 � É vedada a contracção de empréstimos a favor das entidades
participantes e a intervenção como garante de empréstimos ou ou-
tras dívidas das mesmas.

4 � Os empréstimos de médio e longo prazos contraídos pela
EAmb � Esposende Ambiente, E. M., relevam para os limites da
capacidade de endividamento do município de Esposende.

ARTIGO 21.º

Capital

1 � A EAmb � Esposende Ambiente, E. M., possui o capital de
€ 20 250 000.

2 � O capital referido no número anterior será realizado em espécie.
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3 � O capital da EAmb � Esposende Ambiente, E. M., pode ser
livremente alterado através de dotações e outras entradas, bem como
mediante incorporação de reservas.

ARTIGO 22.º

Receitas

Constituem receitas da EAmb � Esposende Ambiente, E. M.:
a) As provenientes da sua actividade;
b) O rendimento dos bens próprios;
c) As comparticipações, dotações e subsídios que lhes sejam desti-

nados;
d) O produto da alienação de bens próprios ou da sua oneração;
e) As doações, heranças e legados;
f) O produto da contracção de empréstimos a curto, médio e longo

prazos, bem como da emissão de obrigações;
g) Quaisquer outras que, por lei ou contrato, venha a receber.

ARTIGO 23.º

Reservas

1 � A EAmb � Esposende Ambiente, E. M., deverá constituir os
fundos de reserva julgados necessários, sendo obrigatória a constitui-
ção da reserva legal.

2 � A dotação anual para reforço da reserva legal não pode ser
inferior a 10 % do resultado líquido do exercício, deduzido da quantia
necessária à cobertura de prejuízos transitados, reserva essa que so-
mente poderá ser utilizada para incorporação no capital ou para co-
bertura de prejuízos transitados.

3 � Nos termos dos presentes estatutos, pode ser deliberada a
constituição de outras reservas e os termos da sua utilização.

ARTIGO 24.º

Contabilidade

1 � A contabilidade da EAmb � Esposende Ambiente, E. M., res-
peitando o Plano Oficial de Contabilidade, deve responder às neces-
sidades da gestão da empresa e permitir um controlo orçamental per-
manente, bem como a fácil verificação da correspondência entre os
valores patrimoniais.

2 � A organização e execução da contabilidade e dos orçamentos
e suas actualizações deverão processar-se em conformidade com re-
gulamentos a estabelecer de harmonia com os presentes estatutos e
as leis em vigor.

ARTIGO 25.º

Prestação e aprovação de contas

1 � A empresa deve elaborar, com referência a 31 de Dezembro
de cada ano, os seguintes documentos:

a) Balanço;
b) Demonstração de resultados;
c) Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados;
d) Demonstração dos fluxos de caixa;
e) Relações das participações no capital de sociedades e dos finan-

ciamentos concedidos a médio e longo prazos;
f) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investi-

mentos;
g) Relatório do conselho de administração e proposta de aplicação

dos resultados;
h) Parecer do fiscal único.
2 � O relatório do conselho de administração deve permitir uma

compreensão clara da situação económica e financeira relativa ao
exercício, analisar a evolução da gestão nos sectores da actividade da
empresa, designadamente no que respeita a investimentos, custos e
condições de mercado, e apreciar o seu desenvolvimento.

3 � O parecer do fiscal único deve conter a apreciação da gestão,
bem como do relatório do conselho de administração, e a criação da
exactidão das contas e da observância das leis e dos estatutos.

4 � O relatório final do conselho de administração, o balanço, a
demonstração de resultados e o parecer do fiscal único serão publica-
dos no Diário da República e num dos jornais mais lidos na área.

ARTIGO 26.º

Amortizações, reintegrações e reavaliações

A amortização, a reintegração de bens e a reavaliação do activo
imobilizado, bem como a constituição de provisões, serão efectivadas
pelo conselho de administração da EAmb � Esposende Ambiente, E. M.

ARTIGO 27.º

Regime fiscal

A EAmb � Esposende Ambiente, E. M., está sujeita a tributação
directa e indirecta, nos termos da lei.

CAPÍTULO IV

Pessoal

ARTIGO 28.º

Estatuto do pessoal

1 � O estatuto do pessoal baseia-se no regime do contrato indivi-
dual de trabalho, sendo a contratação colectiva regulada pela lei ge-
ral.

2 � Sem prejuízo do que se dispõe nos números seguintes, o pes-
soal da EAmb � Esposende Ambiente, E. M., está sujeito ao regime
da segurança social.

3 � Os funcionários da administração central, regional e local e
de outras entidades públicas podem exercer funções na EAmb �
Esposende Ambiente, E. M., em regime de comissão de serviço, re-
quisição ou destacamento, por períodos no mínimo anuais, sucessiva-
mente renováveis.

4 � Enquanto se mantiverem na situação referida no número an-
terior os funcionários mantêm todos os direitos inerentes ao lugar de
origem, designadamente o direito à carreira e à segurança social, con-
siderando-se, para todos os efeitos, o período de comissão de serviço,
requisição ou destacamento como tempo de serviço efectivamente
prestado no lugar de origem.

5 � O pessoal referido no n.º 3, em regime de comissão de serviço
ou requisição, pode optar pelas remunerações do lugar de origem ou
pelas correspondentes às funções que desempenhe na EAmb �
Esposende Ambiente, E. M., a suportar por esta.

6 � O pessoal do quadro dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento da Câmara Municipal de Esposende pode optar entre a
integração no quadro da EAmb � Esposende Ambiente, E. M., e no
quadro do município, nos termos estabelecidos em protocolo a cele-
brar, não podendo ocorrer, em qualquer caso, perda de remuneração
ou de qualquer outro direito ou regalia.

7 � As comissões de serviço, as requisições ou os destacamentos
feitos ao abrigo do presente artigo não determinam a abertura de vaga
no quadro de origem.

ARTIGO 29.º

Forma de participação dos trabalhadores na gestão
da empresa

A participação dos trabalhadores na gestão da EAmb � Esposende
Ambiente, E. M., exerce-se através dos seus representantes, que se-
rão ouvidos quanto às matérias constantes da última parte da alínea c)
do n.º 3 do artigo 10.º e, nas restantes situações, nos termos da legis-
lação aplicável.

CAPÍTULO V

Disposições diversas e finais

ARTIGO 30.º

Extinção e liquidação

1 � A extinção da EAmb � Esposende Ambiente, E. M., é da
competência da Assembleia Municipal de Esposende, sob proposta da
Câmara Municipal de Esposende.

2 � A extinção pode visar a reorganização das actividades da
empresa, mediante a sua cisão ou a fusão com outras, ou destinar-se
a pôr termo a essa actividade, sendo então seguida de liquidação do
respectivo património.

ARTIGO 31.º

Interpretação

As dúvidas que se suscitarem na interpretação ou aplicação dos
presentes estatutos serão resolvidas pela Câmara Municipal de
Esposende, no âmbito dos seus poderes de superintendência.

O Outorgante, Fernando João Couto e Cepa. � O Notário, Rui
Manuel Moutinho Ferreira.

O Notário Privativo da Câmara Municipal de Esposende, Rui
Manuel Moutinho Ferreira. 3000162794
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UNIÃO SPORT CLUBE DE BALTAR

Pessoa colectiva n.º 501537970.

Extracto dos estatutos

Denominações, fins e sede

1 � O União Sport Clube de Baltar, designado por U. S. C. B., é
uma colectividade desportiva e recreativa, fundada em 25 de Junho
de 1972, e rege-se pelos seus estatutos, pelos regulamentos internos
e pela legislação em vigor.

2 � O U. S. C. B. tem por fim desenvolver a educação física e o
desporto, promovendo a sua prática e expansão especialmente entre
os seus associados, proporcionando-lhes, igualmente, meios de cultu-
ra e distracção.

3 � São interditas ao Clube quaisquer actividades de carácter político.
4 � O U. S. C. B. tem a sua sede, instalações sociais e desportivas

na freguesia de Baltar, concelho de Paredes, distrito do Porto, poden-
do ocupar ou possuir instalações em quaisquer outras localidades.

Actividades do Clube

1 � As actividades do U. S. C. B. serão exercidas e orientadas de
harmonia com as finalidades educativas que através daquelas se pro-
cessem e tendo sempre em vista o maior prestígio do Clube e dos seus
associados.

2 � A actividade desportiva abrange, em princípio, a educação fí-
sica e todas as modalidades do desporto.

3 � A actividade cultural visará, dentro das possibilidades do Clu-
be, a elevação sociocultural dos seus associados.

Os artigos constantes do presente extracto estão conforme o original
dos estatutos do União Sport Clube de Baltar, arquivado neste Instituto,
respectivamente os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 37.º, 38.º e 40.º, tendo os
mesmos sido aprovados por despacho de 21 de Julho de 1973, ao abrigo
do artigo 20.º do Decreto n.º 32 946, de 3 de Agosto de 1943.

17 de Agosto de 2004. � O Presidente do Instituto do Desporto
de Portugal, José Manuel Constantino. 3000162735
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AVEIRO
AVEIRO

PASTELARIA RECREIO, L.DA

Sede: Rua do Professor Justa F. Dias, 111 Oliveirinha,
3810-867 Oliveirinha, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2855;
identificação de pessoa colectiva n.º 502762462.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
em 28 de Junho de 2004, mediante o depósito dos respectivos docu-
mentos na pasta própria.

Está conforme.

24 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2005007986

A. S. & SANTOS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DE AVEIRO, L.DA

Sede: Rua de 1.º de Maio, 79, Santa Joana, 3810-032 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4993;
identificação de pessoa colectiva n.º 505083370.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
em 28 de Junho de 2004, mediante o depósito dos respectivos docu-
mentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2005004138

ELECTROGESTO � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Zona Industrial do Monte Eixo, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2753;
identificação de pessoa colectiva n.º 502633352.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2004985682

ASSAGHAYAH INTERNACIONAL � DIST.
E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Rua de Viseu, 61, Vera-Cruz, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4934;
identificação de pessoa colectiva n.º 505172950.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
em 28 de Junho de 2004, mediante o depósito dos respectivos docu-
mentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2005004588

4. Empresas � Registo comercial
XLM � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Mário Sacramento, Edifício Colombo 2,
loja A, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3623;
identificação de pessoa colectiva n.º 503475734.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2002,
em Junho de 2004, mediante o depósito dos respectivos documentos
na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2008665496

NAUTICA ARGUS � CONSTRUÇÕES EM FIBRA
DE VIDRO, L.DA

Sede: Estrada de Cacia, Cacia, 3800-533 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1218;
identificação de pessoa colectiva n.º 500836051.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2008648281

CLÍNICA DENTÁRIA ERNESTO PAIVA, L.DA

Sede: Rua do Cónego Maio, 101, rés-do-chão, São Bernardo,
Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3322;
identificação de pessoa colectiva n.º 503180327.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2002,
em 28 de Junho de 2004, mediante o depósito dos respectivos docu-
mentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2008665500

COZIGESTE � FABRICO DE COZINHAS, L.DA

Sede: Zona Industrial do Monte Eixo, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4233;
identificação de pessoa colectiva n.º 504120573.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2004985674

CECOMATE � CENTRO COMERCIAL MATERAIS
E EQUIPAMENTO, L.DA

Sede: Zona Industrial de Aveiro, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1084;
identificação de pessoa colectiva n.º 500740364.
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Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2008648451

FÁBRICA LIVERCOR DE TINTAS E VERNIZES, S. A.

Sede: Rua da República, apartado 8, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 482;
identificação de pessoa colectiva n.º 500167036.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
em 28 de Junho de 2004, mediante o depósito dos respectivos docu-
mentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2008648460

AVEIRO MEU AMOR DESIGN, L.DA

Sede: Rua de São Martinho, 13, Glória, 3810-184 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5663/
030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506476472.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2008648028

AIRES & PIRES, L.DA

Sede: Rua de Coimbra, 9, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 530;
identificação de pessoa colectiva n.º 502096705.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
em 28 de Junho de 2004, mediante o depósito dos respectivos docu-
mentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2008648885

TEMPOS E VENTOS � ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, L.DA

Sede: Rua de Viseu, 31, 1.º, esquerdo, trás, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 49/4;
identificação de pessoa colectiva n.º 504996053.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2005220329

AMF � CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 175, 4.º, trás,
3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3226;
identificação de pessoa colectiva n.º 503105503.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2005220361

QUINTÁGUA � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: Quinta do Olho D�Água, Esgueira, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3831;
identificação de pessoa colectiva n.º 503715573.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
em Junho de 2004, mediante o depósito dos respectivos documentos
na pasta própria.

Está conforme.

Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2008665470

ABRIL � MOBILIÁRIO METÁLICO, L.DA

Sede: Mamodeiro, Nossa Senhora de Fátima,
3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3348;
identificação de pessoa colectiva n.º 502591757.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
em Junho de 2004, mediante o depósito dos respectivos documentos
na pasta própria.

Está conforme.

Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003523839

NASCIMENTO, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra,
18-20, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 550;
identificação de pessoa colectiva n.º 500555230.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2008648915

FERRAMENTAS TRÊS EFES � COMÉRCIO MÁQ.
FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua dos Ernideiros, armazém B, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2007;
identificação de pessoa colectiva n.º 501883720.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2005220299
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MULTIDADOS, L.DA

Sede: Rua de Artur Alves Moreira, 33-C, 3.º, esquerdo,
Esgueira, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4310/
980629; identificação de pessoa colectiva n.º 504189107.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
em 28 de Junho de 2004, mediante o depósito dos respectivos docu-
mentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Clara Tavares
Mendes Bolhão. 2003672575

DENTALRIA � CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Travessa do Cónego Maio, Edifício Central, bloco 2, loja 4,
3810-189 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4752;
identificação de pessoa colectiva n.º 504792008.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
em 28 de Junho de 2004, mediante o depósito dos respectivos docu-
mentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2003642994

JAPOAL � SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua de Arrujo de Baixo, 9, 3800-764 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5278;
identificação de pessoa colectiva n.º 505781921.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2005220230

WANG TE � COMÉRCIO DE ARTIGOS CHINESES, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 312, 2.º, esquerdo,
Vera Cruz, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5771;
identificação de pessoa colectiva n.º 506566030.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2005220248

COSTA, GASPAR & MARQUES, L.DA

Sede: Estrada de São Bernardo, 252, rés-do-chão, esquerdo,
3810-173 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1358;
identificação de pessoa colectiva n.º 501170677.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe,
procedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de

2003, mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta
própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2008648222

TURAVEIRO � PROMOÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 59-B, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3169;
identificação de pessoa colectiva n.º 503060461.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2008648699

ECORIA � EMPRESA TURÍSTICA RIA AVEIRO, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 59-B, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4151;
identificação de pessoa colectiva n.º 504036432.

Certifico que a sociedade cuja identificação consta em epígrafe, pro-
cedeu ao registo da prestação de contas do ano do exercício de 2003,
mediante o depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2008648680

ESTARREJA

CAFETARIA E PASTELARIA AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 00757;
identificação de pessoa colectiva n.º 503459704; data do depósito:
25062004.

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

Conferi, está conforme.

2 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fonseca
Ferreira. 2002397325

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

MANUEL CORREIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2385/910628; identificação de pessoa colectiva
n.º 502580348; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006268945
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ARRAZA SHOES � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3572/990414; identificação de pessoa colectiva
n.º 504309170; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2002674248

 LUÍS LIMA & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4002/010716; identificação de pessoa colectiva
n.º 505527260.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006269011

CARLOS & TEIXEIRA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4199/020208; identificação de pessoa colectiva
n.º 505950715; data da apresentação: 250604.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

22 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006268686

RIBEIRO & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2048/890111; identificação de pessoa colectiva
n.º 502091959; data da apresentação: 250604.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

22 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006268732

LINHA INFINITA � DESIGN PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4334/020902; identificação de pessoa colectiva
n.º 505966204; data da apresentação: 250604.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-

pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

22 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006268988

JOSSIL � CORTE E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3599/990531; identificação de pessoa colectiva
n.º 504494511; data da apresentação: 250604.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

22 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006268813

ASSUNÇÃO SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4459/030716; identificação de pessoa colectiva
n.º 506661369; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2002674256

J. AUGUSTO SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4218/020227; identificação de pessoa colectiva
n.º 505973669; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006253670

J. C. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1028/760629; identificação de pessoa colectiva
n.º 500607044.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2002642427
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FRIAZ � FRIO INDUSTRIAL DE AZEMÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2175/900222; identificação de pessoa colectiva
n.º 502298987.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006275828

IOGA � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2973/960110; identificação de pessoa colectiva
n.º 503558753; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006035908

RODRIGUES & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1495/820217; identificação de pessoa colectiva
n.º 501238115; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006035797

GUIMARÃES & IRMÃO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3498/981111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504277154; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006253220

ÓPTICA OLIVEIRENSE � COMÉRCIO DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3448/980811; identificação de pessoa colectiva
n.º 504205927; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005257931

OURIVESARIA, ÓPTICA PÉPURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2661/930804; identificação de pessoa colectiva
n.º 503037656; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005257770

GÁSLABOR � INSTALAÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3421/980519; identificação de pessoa colectiva
n.º 504184105; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005257800

HENRILÃS � SANTOS & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1960/880506; identificação de pessoa colectiva
n.º 501974210; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005257940

TEIXEIRAS � INDÚSTRIA NACIONAL
DE PALMILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1308/800110; identificação de pessoa colectiva
n.º 500938652; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
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gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005261998

BASTIFIL � SOCIEDADE DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3518/990108; identificação de pessoa colectiva
n.º 504549057; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006253239

CV2 � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4505/031105; identificação de pessoa colectiva
n.º 506739430; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006253212

ÁGORA � SOCIEDADE COMERCIAL CALÇADO,
MALAS E MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3864/010126; identificação de pessoa colectiva
n.º 505159902; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005250511

POG � PUBLICIDADE, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3197/970326; identificação de pessoa colectiva
n.º 503849626; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006035894

MAIA & SANTOS MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4430/030409; identificação de pessoa colectiva
n.º 506055353; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005261939

ALMEIDA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1022/760605; identificação de pessoa colectiva
n.º 500587043.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006268716

JAIME DA SILVA SOARES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1591/821215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501338292.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006275836

ESTEVES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1339/800609; identificação de pessoa colectiva
n.º 501052674; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006253271

ANTÓNIO SILVA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3412/980430; identificação de pessoa colectiva
n.º 504099752; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
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pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006047930

ANTIRES � INDÚSTRIA DE CONTRAFORTES
E TESTEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2749/940406; identificação de pessoa colectiva
n.º 503171735; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2007580470

DIAS DA SILVA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1231/781006; identificação de pessoa colectiva
n.º 500783241; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

20 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006047949

A. S. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1662/840424; identificação de pessoa colectiva
n.º 501466371; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005247200

ALBERTO TAVARES DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2638/930521; identificação de pessoa colectiva
n.º 502996153; data da apresentação: 25062004.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005247219

ARTUR DE OLIVEIRA TEQUE & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 907/740831; identificação de pessoa colectiva
n.º 500317003; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005247197

CIDALINA FERREIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1622/830418; identificação de pessoa colectiva
n.º 501418288.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005247278

FERNANDO MANUEL SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2051/890123; identificação de pessoa colectiva
n.º 502137061; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005247189

SETITA � FÁBRICA DE BONECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2156/891114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502249404; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2004417013

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

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3792/000821; identificação de pessoa colectiva
n.º 505032198; data da apresentação: 040624.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006253263

XCARET � SANDUICHE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3619/990714; identificação de pessoa colectiva
n.º 504458299; data da apresentação: 040624.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2002641420

METALOMECÂNICA � PINHEIRO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4222/020301; identificação de pessoa colectiva
n.º 506004198; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005618993

CAFÉ, SNACK BAR CUNHA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4294/020611; identificação de pessoa colectiva
n.º 506150950.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005619000

BEBIVINHOS � COMÉRCIO DE BEBIDAS
E VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3404/980424; identificação de pessoa colectiva
n.º 504139207; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de

gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005618985

EXATIN � INDUSTRIA NACIONAL DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1984/880713; identificação de pessoa colectiva
n.º 502009292; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005618896

FUNERÁRIA TRISTE AJUDA DE ALCINO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4219/020228; identificação de pessoa colectiva
n.º 506017788.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005618888

PETOSOLA � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4331/020823; identificação de pessoa colectiva
n.º 506203913.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006268864

SUPERCOMP � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3863/010117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505175827.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006268740
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SILVA & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1950/880310; identificação de pessoa colectiva
n.º 501947124.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006268880

VITORINO RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2386/910628; identificação de pessoa colectiva
n.º 502580364; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006268899

FERROS, HOLDING SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2704/931227; identificação de pessoa colectiva
n.º 503155047; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2007624214

FERROS, HOLDING SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2704/931227; identificação de pessoa colectiva
n.º 503155047; data da apresentação: 25062004.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2007624222

CONSTRUÇÕES AMADEU & MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3785/000731; identificação de pessoa colectiva
n.º 504732951; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-

pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006253662

TUNAS & TUNAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3866/010119; identificação de pessoa colectiva
n.º 505292289; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006253280

ZEFERINO GOMES DE OLIVEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 960/750625; identificação de pessoa colectiva
n.º 500430730; data da apresentação: 040625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2003 (acta
da aprovação, de onde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo ao ba-
lanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Outubro de 2004. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2006269917

OLIVEIRA DO BAIRRO

TRANSPORTES INTERNACIONAIS FLÔR
DE BUSTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º  752; identificação de pessoa colectiva n.º 504726781; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 11/20041027.

Certifico que foi registada a alteração parcial do pacto, alterando-
se o artigo 4.º, que passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, pertence aos sócios, Jorge de Oliveira Pinto e Anabela de
Almeida Fontes Pinto e ao não sócio António da Rocha Ribeiro,
residente à Avenida do Comendador Rodrigues da Silva, 15, lugar e
freguesia de Sosa, concelho de Vagos, solteiro, maior, o qual possui
capacidade profissional e a quem mais vier a ser nomeado em assem-
bleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de um sócio
gerente e de um gerente com capacidade profissional para transporte
rodoviário nacional e internacional de mercadorias, que esteja no-
meado.

Foi depositado o pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2006919890
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DUARTE & VELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 617; identificação de pessoa colectiva n.º 503986941; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/041027.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade e encerramen-
to da liquidação, a partir de 17 de Novembro de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2006919881

OVAR

TERMOMAT � DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTO
TÉRMICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2338/
011206; identificação de pessoa colectiva n.º 503763560; inscri-
ção n.º 28; número e data da apresentação: 05/041012.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe foi efectuado o registo de alteração parcial do
pacto social, quanto ao artigo 10.º, cuja redacção actualizada é a se-
guinte:

10.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.

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

Conferida. Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2007622882

BEJA
BEJA

ALENGRÁFICA, EMPRESA DE SERIGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01878/
041025; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 07/
041025.

Certifico que entre Pedro Miguel Trincalhetas Valente, José Luís
Cambado Baptista das Dores e Maria do Céu Trincalhetas Valente foi
efectuado um contrato de sociedade comercial, o qual se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALENGRÁFICA, Empresa de
Serigrafia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Canal, 6, na freguesia
de São João Baptista, concelho de Beja.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a impressão, comercialização e distri-
buição de brindes e publicidade diversa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de sessenta
mil euros, representado pela soma de três quotas no valor nominal de
vinte mil euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cem mil euros.

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é ne-
cessária a assinatura de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Pedro Miguel
Trincalhetas Valente e José Luís Cambado Baptista das Dores.

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007584433

AGROLIVEN � INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01763/
031105; identificação de pessoa colectiva n.º 506669629;
averbamentos n.os 01 e 02 à inscrição n.º 01; números e data das
apresentações: 06 e 07/041012.

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

1) Cessação das funções de gerente de Juan Manuel Borrero Busta-
mante, por renúncia em 31 de Agosto de 2004.

2) Nomeação de gerentes de Juan António Badal Zahonero, casa-
do, Rua de Guzman e Zuniga 24, Lepe, Huelva, e Angel Flores Silva,
casado, Nossa Senhora do Rocio, 13, Huelva.

Data da deliberação: 1 de Setembro de 2004.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007584352

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RIBEIRO
& CONTENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01407/
000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504880616;
averbamentos n.os 02 e 08 inscrição n.º 01; números e data das apre-
sentações: 15 e 16/041012.

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

1) Cessação das funções de gerente de Filipe Joaquim Guilhermino
Contente, por renúncia em 1 de Outubro de 2004.

2) Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o arti-
go 5.º ficado com a seguinte redacção:

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de prestar caução, remunerada
ou não, conforme deliberação da assembleia geral, é exercida por todos
os sócios, já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007575590
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SCS � SOLUÇÕES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01704/
030411; identificação de pessoa colectiva n.º 506414620;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 04/041015.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para a Rua de João Hogan, Centro Comercial Pax
Júlia, loja 24, freguesia de São João Baptista, concelho de Beja.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007584344

COOPERATIVA DE FRUTICULTORES DO ALENTEJO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 00053/
031218; identificação de pessoa colectiva n.º 503305286; inscri-
ção n.º 08; número e data da apresentação: 18/041008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
respectivo pacto social, quantos aos artigos 4.º e 5.º, os quais passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

 Objecto, fins e funcionamento

1 � A Cooperativa tem por objecto principal efectivar quaisquer
que sejam os meios e as técnicas por ela utilizadas, as operações res-
peitantes à natureza dos produtos provenientes das explorações dos
cooperadores e a prestação de serviços diversos que se concretizam
em cada uma das secções.

2 � Sem prejuízo da unidade da pessoa jurídica, a Cooperativa fun-
ciona por secções distintas as quais terão regulamentos internos e
organização contabilística próprios, por forma a evidenciar as activi-
dades e os resultados de cada uma delas.

3 � As secções existentes na Cooperativa são:
a) Secção de frutos de casca rija: natureza dos produtos amêndoas,

alfarrobas e nozes, e natureza das operações: secagem; lavagem; ar-
mazenagem; transformação, e comercialização;

b) Secção de frutos secados: natureza dos produtos, ameixas; figos;
damascos e pêssegos, e natureza das operações: secagem; armazena-
gem; transformação, e comercialização;

c) Secção da aplicação das Medidas Agro-Ambientais, do grupo de
medidas da protecção e melhoria do ambiente, solos e da água, nome-
adamente das seguintes medidas: Protecção integrada, Produção inte-
grada, Agricultura biológica, Melhoramento do solo e luta contra a
erosão através do enrelvamento da entrelinha de culturas permanen-
tes; e Redução da lixiviação de agro-químicos para os aquíferos.

4 � Além das secções enumeradas no n.º 3 poderão ser criadas ou-
tras por aprovação em assembleia geral sob proposta da direcção, sem
prejuízo do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 394/82, de 21
de Setembro.

5 � A Cooperativa poderá igualmente efectuar a título subsidiá-
rio, actividades próprias de outros ramos necessários à satisfação das
necessidades dos seus membros.

ARTIGO 5.º

 Objecto, fins e funcionamento

Para realizar os seus fins a Cooperativa pode:
1) Adquirir a propriedade ou outros direitos que assegurem o uso e

fruição de prédios ou de instalações de unidades fabris ou de locais de
armazenamento e conservação ou ainda para actividades auxiliares
ou complementares;

2) Utilizar ou permitir a utilização por qualquer meio legal no todo
ou em partes dos, edifícios, instalações e equipamento ou serviços de
cooperativas agrícolas ou da união de cooperativas de que seja mem-
bro;

3) Ajustar com quaisquer pessoas jurídicas, singulares ou colectivas
contratos, acordos ou convenções;

4) Contrair empréstimos nas caixas de crédito agrícola mútuo ou
em quaisquer instituições de crédito;

5) Filiar-se em cooperativas de grau superior;
6) Obter das autoridades competentes o reconhecimento como or-

ganização de produtores e ou agrupamento de produtores ao abrigo
dos Regulamentos CEE n.º 1035/72, do Conselho, de 18 de Maio,
CEE n.º 2159/89, do Conselho, de 18 de Julho, CEE n.º 1360/78, do
Conselho, de 19 de Junho, e ainda CEE n.º 2200/96, do Conselho, de

28 de Outubro, e reconhecimento como organização de agricultores
nos termos do Decreto-Lei n.º 180/95, de 26 de Junho, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 110/96, de 2 de Agosto;

7) Promover a concentração da oferta e a regularização dos pre-
ços ao nível da produção para os produtos mencionados no artigo 4.º,
alínea 3, sec. A e sec. B;

8) Colocar a disposição dos aderentes os meios técnicos adaptados
às operações preparatórias à venda, nomeadamente de armazenagem
e de condicionamento dos produtos agrícolas em causa e respectivo
suporte administrativo;

9) Fixar normas de produção e comercialização a fim de melhorar
a qualidade dos produtos e adaptar o volume da oferta às exigências
do mercado através do conhecimento das respectivas produções.

Alteração ao artigo 5.º:
10) Reduzir os custos de produção e regularizar os preços na pro-

dução;
11) Promover práticas de cultivo e técnicas de produção e da ges-

tão dos resíduos respeitadores do ambiente, nomeadamente para pro-
teger a qualidade das águas, do solo e da paisagem e para preservar e
ou fomentar a biodiversidade.

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

Está conforme o original

21 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007584360

AGRÍCOLA OLIVAL DO VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 01720/
030602; identificação de pessoa colectiva n.º 506577490;
averbamentos n.os 01 e 02 à inscrição n.º 01; números e data das
apresentações: 10 e 11/041021.

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

1) Cessação das funções de gerente de António Santos Galan, por
renúncia em 18 de Outubro de 2004.

2) Nomeação de gerente de Bernardino Maza Rivera, solteiro,
maior, Rua de Fernando Namora, 28-A, Beja.

Data da deliberação: 18 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007584387

BRAGA

BRAGA

FERNANDO CARNEIRO, S. A.

Sede: Rua do Dr. Justino da Cruz, 113 (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8007/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505813769; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2002026084

FERNANDO DA SILVA CARNEIRO, S. A.

Sede: Rua do Dr. Justino da Cruz, 113 (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8030/
011218; identificação de pessoa colectiva n.º 505810034; data da
apresentação: 040629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002026092

FERRAGENS S. JOÃO, DE COELHO, SANTOS
& VELOSO, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 486 (São José de São
Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2439/
870529; identificação de pessoa colectiva n.º 501835040; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006639781

CONSTRUÇÕES METÁLICAS SETENTA II, S. A.

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6720/
000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504643215; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005138690

CONSTRUÇÕES JOAQUIM ANTUNES VAZ, L.DA

Sede: Lugar de Paredes, Pedralva, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8527/
020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506212890; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006628682

CONSTRUÇÕES FRANCISCO SOARES DA SILVA, L.DA

Sede: Lugar dos Doze Sobreiros, Parada de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8403/
020408; identificação de pessoa colectiva n.º 506016773; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006634011

CONFECÇÕES CABRAL & FREITAS, L.DA

Sede: Rua de Feliciano Ramos, 2 (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7982/
011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505850087; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008561461

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR.A SÓNIA PEREIRA
BRAGA, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 500, 1.º, sala 2 (São José
de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8125/
020321; identificação de pessoa colectiva n.º 506061914; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005661732

CLÍNICA MÉDICA DAS ENGUARDAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Alberto Cruz, 136, 1.º, direito
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5271/
961226; identificação de pessoa colectiva n.º 503786705; data do
depósito: 20040628.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005137812

CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA
DE DR. JÚLIO DINIS RODRIGUES, L.DA

Sede: Largo de São Paulo, 13, sala E-3, Braga, Cividade, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7295/
010205; identificação de pessoa colectiva n.º 505309572; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005688380

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA JOÃO XXI, L.DA

Sede: Praceta de João XXI, Edifício Hotel Turismo, 1.º (São José
de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3102/
901029; identificação de pessoa colectiva n.º 502437839; data do
depósito: 20040629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2003.

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008561470

CLIMIPA � CLIMATIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Sede: Lugar da Amarela, sem número, Gondizalves

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5367/
970310; identificação de pessoa colectiva n.º 503850144; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005651818

CLAUSTRUS � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Rua do Carmo, 11, 1, sala 2 (São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6825/
000417; identificação de pessoa colectiva n.º 504976044; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2005140813

CIFEANA � SANITÁRIA, L.DA

Sede: Lugar do Pinheiro, Pavilhão 4, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8960/
030220; identificação de pessoa colectiva n.º 506488934; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2008560686

CHURRASQUEIRA RELENTO, L.DA

Sede: Rua de São Vitor, 36 (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6030/
980907; identificação de pessoa colectiva n.º 504229060; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005688371

CHAVE PRATEADA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de António de Mariz, 44 (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6687/
000126; identificação de pessoa colectiva n.º 504858157; data do
depósito: 040629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005695521

S. P. M. F. � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 38, 1.º,
esquerdo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3027/
900103; identificação de pessoa colectiva n.º 502264764; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006633805

SÉPIA � COMÉRCIO DE OBRAS DE ARTE, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 505, 1.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3006/
900205; identificação de pessoa colectiva n.º 502286729; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2006634453

SENSORIA � DESIGN, MULTIMÉDIA
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Carmo, 83, 2.º, esquerdo (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5077/
960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503669563; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2008562212

SEGUNDO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de José António Cruz, 49, 1.º direito, trás
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8430/
030422; identificação de pessoa colectiva n.º 505943662; data do
depósito: 20040629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2003.

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002043787

SEGMINHO � CORRETORES DE SEGUROS, S. A.

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 38, 10,
esquerdo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2027/
840516; identificação de pessoa colectiva n.º 501447067; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006633821

SANTOS BARREIRO � SERVIÇOS
DE RADIODIAGNÓSTICO, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 46, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2833/
890320; identificação de pessoa colectiva n.º 502125845; data do
depósito: 040629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002165521

S. Q. A. � SISTEMAS DA QUALIDADE
E AMBIENTE, L.DA

Sede: Rua dos Lusíadas, 35, 1.º, sala 2, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5834/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504103504; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006623702

SERRALHARIA ANDREIBRAGA, L.DA

Sede: Largo do Barão de São Martinho, 38 e 39, Rua de Janes,
1 a 5, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5806/
980304; identificação de pessoa colectiva n.º 504128876; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2008560619

SOARES & FERREIRA � SOCIEDADE DE LIMPEZAS
E DESINFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de António Mariz, rés-do-chão (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3483/
911112; identificação de pessoa colectiva n.º 502653035; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006611666

SLOP � SOCIEDADE DE LIMPEZA E OBRAS
DE PINTURA, L.DA

Sede: Rua de José Afonso, 51, rés-do-chão, trás, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6706/
000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504753592; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006623656

SKY SHOP � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Centro Comercial Cruz de Pedra, lojas 65 e 66
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7827/
011010; identificação de pessoa colectiva n.º 505784513; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

14 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008560473

SILVA ROSAS, L.DA

Sede: Lugar de Pedrainho, Pavilhão Quatro, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2503/
870918; identificação de pessoa colectiva n.º 501877983; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006609750

SILVA DOMINGUES & MACEDO, L.DA

Sede: Rua de Santo André, 85 (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1562/
800121; identificação de pessoa colectiva n.º 500929777; data do
depósito: 040629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005651583

SILVA FERREIRA & DUARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Portelo, 2, Cunha, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8210/
970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503884669; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000509789

SETE � CAFETARIA E HAMBURGARIA, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 301, 1.º (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4971/
960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503606014; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2005653128

SETADIMO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua da Condessa Dona Toda, 21, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8441/
020430; identificação de pessoa colectiva n.º 505392950; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005660558

SERVIBRAGA � PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua do Novainho, 26, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4013/
930720; identificação de pessoa colectiva n.º 503033480; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2002043728

SERRALHARIA O SETENTA, S. A.

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, lotes N3a, N3b, N4a, N4b,
N5a, N5b e N6, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1164/
751211; identificação de pessoa colectiva n.º 500369283; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005138681

SOARES & GREGO, L.DA

Sede: Rua das Irmãs Missionárias do Espírito Santo, 27-31,
Fraião, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7912/
011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505773457; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005140732

SOCICAMPOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, CAMPOS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 642, 7.º (São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2385/
870227; identificação de pessoa colectiva n.º 501787615; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2008561828

CHAMA ECOLÓGICA � COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Lugar da Quinta, lote 6, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9177/
030704; identificação de pessoa colectiva n.º 506645258; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006633163

CERCEA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Comendador Santos da Cunha, 314 (Maximinos),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5327/
970204; identificação de pessoa colectiva n.º 503823090; data da
apresentação: 040629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005661996

CENÁREA � COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA, L.DA

Sede: Avenida do Conde D. Henrique, 51 (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4921/
960130; identificação de pessoa colectiva n.º 503658588; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005660302

CELEIROCARN � INDÚSTRIA DE CARNES, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5936/
980603; identificação de pessoa colectiva n.º 504200461; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005651966

CELEIRO DE ADAÚFE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
PRODUTOS AGRÍCOLAS E MINI-MERCADO, L.DA

Sede: Lugar da Eira Velha, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2501/
870918; identificação de pessoa colectiva n.º 501873325; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2008561410

CEI � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de José António Cruz, 167, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2524/
871020; identificação de pessoa colectiva n.º 501888497; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005660280

BRAGASORRI � MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Santa Margarida, 245, 2.º, esquerdo, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7630/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505581841; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2001458746

BRAGAREBOQUES, L.DA

Sede: lugar das Caldas, Quinta de Marvila, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5947/
980617; identificação de pessoa colectiva n.º 504200380; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006623214

BRAGALIMPA � HIGIENE INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Rua de Araújo Carandá, 54, rés-do-chão, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4180/
940304; identificação de pessoa colectiva n.º 503159727; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006626523

BRAGAFISCO � FISCALIDADE E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida de Norton de Matos, 32, 2.º, sala L, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8488/
020513; identificação de pessoa colectiva n.º 506132137; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2008561526

BRAGAFISCO � FISCALIDADE E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida de Norton de Matos, 32, 2.º, sala L, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8488/
020513; identificação de pessoa colectiva n.º 506132137; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2008561305
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BRAGADOURO, GESTÃO DE UNIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Avenida Central, sem número, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4822/
951114; identificação de pessoa colectiva n.º 503524360; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2004002972

BRAGACOIFF � SALÃO DE CABELEIREIRO, L.DA

Sede: Largo de São Francisco, 24 e 26, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7148/
001113; identificação de pessoa colectiva n.º 505207770; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005688401

BRACONSTEC � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Cruz de Pedra, 49, 1.º, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8039/
011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505737949; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2008561364

BRACARAPOC � CONTABILIDADE E CONSULTORIA
FISCAL, L.DA

Sede: Rua do Caires, Centro Comercial Maximinos, 38, 3.º,
sala 11, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7874/
011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505766507; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2001458762

BRACANSIL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Rua do Beato Miguel de Carvalho, 286, rés-do-chão,

Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8337/
020311; identificação de pessoa colectiva n.º 505844079; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2008560589

BRABURGER � GESTÃO DE UNIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Quinta dos Peões, variante do Fojo, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6528/
991103; identificação de pessoa colectiva n.º 504706047; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2004002980

BOXTEL � INSTALAÇÕES DE CABOS
PARA TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Mário de Almeida, 44, 6.º, esquerdo, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7863/
011018; identificação de pessoa colectiva n.º 505785951; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005688452

BOUÇA BELA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 13, 3.º, sala 18,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8511/
020603; identificação de pessoa colectiva n.º 506144399; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2008562247

BORDADOS DO AREAL, L.DA

Sede: Rua de Rafael Bordalo Pinheiro, 9 (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3302/
910510; identificação de pessoa colectiva n.º 502552476; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2002057850
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BOM SABOR � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua da Boavista, 92 e 94, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3865/
930202; identificação de pessoa colectiva n.º 502928689; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000589545

BODY LIFE � INSTITUTO DE EMAGRECIMENTO
E CORRECÇÃO DA FIGURA, L.DA

Sede: Rua de Costa Gomes, 52, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8158/
020314; identificação de pessoa colectiva n.º 506019233; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008560970

BETAPASSOS � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: lugar de Redondal, Passos (São Julião), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7140/
001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505201844; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002907323

BENFERANA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Quinta de Cabanas, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7110/
001016; identificação de pessoa colectiva n.º 505112230; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002034222

BELO � BELO, GALERIA DE ARTE, L.DA

Sede: Avenida Central, 191, rés-do-chão, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3151/
901128; identificação de pessoa colectiva n.º 502453540; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008561496

BASYF � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Parque de Armazéns de Pitancinhos, lote 14,
Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7267/
010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505292734; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006600567

BARROS FILHOS, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, 30 a 36, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 658/
600628; identificação de pessoa colectiva n.º 500525536; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2006626841

BARBOSA & XAVIER, L.DA

Sede: Rua de Gabriel Pereira de Castro, 31-C, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 608/
550324; identificação de pessoa colectiva n.º 500041539; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006600605

BALAUSTRE � CONSTRUÇÃO E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Cândido de Oliveira, 32, 2.º, direito, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3714/
920727; identificação de pessoa colectiva n.º 502819138; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006598708
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BALANÇAS SIMÃO VAZ, L.DA

Sede: lugar da Agrinha, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2921/
840418; identificação de pessoa colectiva n.º 501437568; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006634216

BAFIL � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Praceta do Padre Diamantino Martins, 13, Braga
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2590/
880218; identificação de pessoa colectiva n.º 501935711; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006272977

CASA DO PASSADIÇO � DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de São João, 31, Braga (São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3569/
920227; identificação de pessoa colectiva n.º 502739797; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005661988

CARVALHO & CAMARINHA � COMÉRCIO
DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, L.DA

Sede: Rua do Cruzeiro, 238, rés-do-chão, Braga (Maximinos),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6050/
980928; identificação de pessoa colectiva n.º 504252003; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002019088

FERREIRA DA SILVA & C.A, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 30, Braga (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4470/
950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503352942; data da
apresentação: 040628.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000559085

FERTALHOS DE SOUSA & LOUREIRO � COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Sede: Travessa do Cónego Luciano Afonso dos Santos, 16,
rés-do-chão, Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9059/
030415; identificação de pessoa colectiva n.º 506507947; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006611372

FIGUEIBLOCO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: lugar de Corucho, Figueiredo

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4896/
960111; identificação de pessoa colectiva n.º 503560626; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006598872

FIGUEIREDO, GOMES & RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, 104, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 828/
670124; identificação de pessoa colectiva n.º 500115745; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005651087

FIO MENTAL � COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Sede: Rua de André Soares, 129, 1.º, direito, frente, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8197/
020315; identificação de pessoa colectiva n.º 505673047; data do
depósito: 29/06/2004.

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

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2008561038
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FIRMÉDICA � CLÍNICA DE FISIOTERAPIA,
REABILITAÇÃO E ESPECIALIDADES MÉDICAS, L.DA

Sede: Rua de Andrade Corvo, 59, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2443/
870603; identificação de pessoa colectiva n.º 501835059; data do
depósito: 040629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2008560775

FIX-BRAGA � FERRAMENTAS E MATERIAIS
DE FIXAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Edgardo Sá Malheiro, 65, 67 e 71, Ferreiros,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3563/
920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502704373; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005661759

FLOSEL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E HIDRÁULICAS, L.DA

Sede: Rua de Mário Valença, 66, Nogueira

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1686/
810203; identificação de pessoa colectiva n.º 501129740; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008562280

FRANCISCA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Araújo Carandá, 73 e 75, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9212/
030728; identificação de pessoa colectiva n.º 506666050; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2005694045

FREITAS E MONTEIRO � SISTEMAS ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Rua de Germão Galharde, 4, 7.º, esquerdo, frente, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6529/
991103; identificação de pessoa colectiva n.º 504655850; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

11 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2002025770

FREITAS & OLIVEIRA � PINTURA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Loteamento da Quinta do Carreiro, lote 6, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8314/
020225; identificação de pessoa colectiva n.º 506277917; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006628640

G. M. S. � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 35, 2.º, sala 13,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4780/
951006; identificação de pessoa colectiva n.º 503501395; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2008561941

GALIPART � COMPONENTES AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua da Devesa, 3, rés-do-chão, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7036/
000515; identificação de pessoa colectiva n.º 504261916; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005651885

GAVICARN � ENTREPOSTO COMERCIAL DE CARNES, L.DA

Sede: lugar de Nogueira, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5020/
960502; identificação de pessoa colectiva n.º 503641120; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008331342
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GERALDO & C.A � HOTELARIA, L.DA

Sede: Largo da Senhora-a-Branca, 85, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4679/
950623; identificação de pessoa colectiva n.º 503441295; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005694096

GESFUSTE � AQUISIÇÃO, VENDA E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTO, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, lote M-1, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5196/
961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503760595; data da
apresentação: 040628.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006628925

GLANIS � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: lugar de Quinta, lote 2, Frossos

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4098/
931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503096075; data do
depósito: 29/06/2004.

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

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2006632450

GMSPS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 35, 2.º, sala 13,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8358/
020319; identificação de pessoa colectiva n.º 505996553; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008561950

GOMES E BEM & C.A, L.DA

Sede: Centro Comercial BragaShopping, loja 106, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5233/
961118; identificação de pessoa colectiva n.º 503800244; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006633155

GORNOR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua de Cândido Oliveira, 130, 2.º, centro, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5592/
970918; identificação de pessoa colectiva n.º 503960748; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2008561925

GRAUTERMO � EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Rua 1314, fracção H, bloco B, lote 8, cave, esquerda,
Loteamento de Mazagão, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3794/
921111; identificação de pessoa colectiva n.º 503050407; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006598341

GRAVIDADE ZERO � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida de D. João II, 50, Nogueiró, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7231/
010103; identificação de pessoa colectiva n.º 505135000; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000547923

DOMINGOS FERREIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Estrada de São Martinho, lugar de Montélios, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3476/
911104; identificação de pessoa colectiva n.º 502644737; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006598287
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DR. JORGE GONÇALVES & DR.A SÍLVIA BARRIAS, L.DA

Sede: Rua do Outeiro, 50, Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8962/
030220; identificação de pessoa colectiva n.º 506388409; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006621424

DUARTE & FILHOS, S. A.

Sede: Rua de José António Cruz, 45, rés-do-chão, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3309/
910614; identificação de pessoa colectiva n.º 502614854; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006634470

DVD MAIS � INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Rua de Santa Justa, 16, 1.º, esquerdo, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6955/
000711; identificação de pessoa colectiva n.º 505068206; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006598350

EASY COMPONENTES � MATERIAIS PARA COZINHA, L.DA

Sede: Travessa de 12 de Dezembro, 21, Real

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4107/
931203; identificação de pessoa colectiva n.º 503098205; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002019142

EDGAR ALVES & FILHO, L.DA

Sede: lugar de Goja, Merelim (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7642/
010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505398095; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006628607

EDITORA NOVA EDUCAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora das Graças, 30, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3951/
930510; identificação de pessoa colectiva n.º 502987570; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005688444

ELECTRO FERREIRA & FILHOS � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Avenida do Senhor da Paciência, 77 e 79, Celeirós

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4589/
950403; identificação de pessoa colectiva n.º 503441570; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002034206

ELEUTÉRIO JOSÉ ANTUNES, L.DA

Sede: Rua de Manuel Fernandes Franqueira, 7, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6023/
980902; identificação de pessoa colectiva n.º 504221469; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008331296

ELIMARIA � VESTUÁRIO CRIANÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 552, lojas 38 e 39, Braga
(São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9015/
030326; identificação de pessoa colectiva n.º 506418545; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005397822
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ELOI & ANA, L.DA

Sede: Rua das Pocinhas, 25, 2.º, esquerdo, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8934/
030207; identificação de pessoa colectiva n.º 506351939; data do
depósito: 040629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002048924

J. P. O. � COMÉRCIO DE BATATAS, L.DA

Sede: Rua de António Gomes, 53, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8244/
020315; identificação de pessoa colectiva n.º 506026558; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2008330826

JCFP � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de Manuel Ferreira Dias, 6, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7894/
011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505800837; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006622943

ALMA MATER, PUBLICIDADE E MULTIMÉDIA, L.DA

Sede: Rua de Frei Caetano Brandão, 175, 1.º, esquerdo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5804/
980304; identificação de pessoa colectiva n.º 504087509; data do
depósito: 040629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000509584

ALGOÉS � COMÉRCIO PRODUTOS FRUTÍCOLAS, L.DA

Sede: lugar de Trezeste, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8095/
020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505919117; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008561810

ALGIMO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 432, piso 6, sala 39, Braga
(São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4101/
931116; identificação de pessoa colectiva n.º 502470488; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2008561810

ALBERTO SIMÕES & C.A, L.DA

Sede: Praça da República, 13, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1165/
751211; identificação de pessoa colectiva n.º 500308110; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002021210

ALBERTO � EXTRACÇÃO DE INERTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lage, Penso (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5770/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504064410; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006598392

B. M. V. � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, S. A.

Sede: Rua dos Chãos, 48, 1.º, Braga (São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7840/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505821826; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008561127

AUGUSTO & LIMA, L.DA

Sede: Rua do Taxa, 8, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2026/
840516; identificação de pessoa colectiva n.º 501478566; data do
depósito: 29062004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003.

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2002025193

AUDITMAN � AUDITORIA E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua de Bernardo Sequeira, 50, 2.º, sala AQ, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6568/
991123; identificação de pessoa colectiva n.º 504661930; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008560651

ASSISTEBEM � SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
EM CASA, L.DA

Sede: Avenida de Antero de Quental, 110, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5931/
980529; identificação de pessoa colectiva n.º 504261444; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2005650935

ARMANDO FERREIRA OLIVEIRA & IRMÃOS, L.DA

Sede: lugar da Quinta, Esporões

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6146/
981218; identificação de pessoa colectiva n.º 504360345; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2005667668

AQUATUBO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Sede: lugar de Mazagão, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4235/
940503; identificação de pessoa colectiva n.º 503195960; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2006634488

APELMEL � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Loteamento da Bouça das Mouras, lote 44,
Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2598/
880229; identificação de pessoa colectiva n.º 501941142; data do
depósito: 040629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2002043779

ANTUNES & DURÃES, L.DA

Sede: lugar das Sete Fontes, lote 14, Braga (São Vicente),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5101/
960722; identificação de pessoa colectiva n.º 503694541; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006621319

ANTUNES & DURÃES, L.DA

Sede: lugar das Sete Fontes, lote 14, Braga (São Vicente),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5101/
960722; identificação de pessoa colectiva n.º 503694541; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006621432

ANTUNES & DURÃES, L.DA

Sede: lugar das Sete Fontes, lote 14, Braga (São Vicente),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5101/
960722; identificação de pessoa colectiva n.º 503694541; data da
apresentação: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2001.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006621459

ANTUNES & DURÃES, L.DA

Sede: lugar das Sete Fontes, lote 14, Braga (São Vicente),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5101/
960722; identificação de pessoa colectiva n.º 503694541; data da
apresentação: 040629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2000.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006621440

ANTÓNIA VARELA, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE JÓIAS, L.DA

Sede: Praça do Município, 70, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4374/
940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503272825; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005653110

ANTÓNIO SOARES & C.A, L.DA

Sede: Rua de Cabanas, Quinta de Cabanas, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 576/
520606; identificação de pessoa colectiva n.º 500026661; data do
depósito: 040629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lour-
des Lourenço Mourão Gomes. 2006633724

ANTÓNIO PEREIRA & SILVA, L.DA

Sede: Largo de Carlos Amarante, Shopping Santa Cruz, lojas 33
e 38, Braga (São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1516/
790720; identificação de pessoa colectiva n.º 500876363; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2002057648

ANTÓNIO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Caires, 275, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 916/
690310; identificação de pessoa colectiva n.º 500314233; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006622951

ANTÓNIO PEIXOTO DIAS & C.A, L.DA

Sede: lugar de Sarrido, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2338/
861209; identificação de pessoa colectiva n.º 501750886; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

14 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2008561020

ANTÓNIO LOPES ALVES & FILHO, L.DA

Sede: Rua do Cónego Insuelas, 21, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1260/
770210; identificação de pessoa colectiva n.º 500632294; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005661740

ANTÓNIO DA SILVA MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Nuno Morais, 85, 3.º, direito, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9319/
031105; identificação de pessoa colectiva n.º 506709370; data da
apresentação: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epigrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006598295

ANTÓNIO & BENTO, L.DA

Sede: Rua de Francisco Mendes, 3, Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5002/
960409; identificação de pessoa colectiva n.º 503625825; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006610767

ÂNGELO DA COSTA MARTINS & IRMÃOS, L.DA

Sede: lugar da Costa, Arentim, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2156/
850926; identificação de pessoa colectiva n.º 501548238; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005694738
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ANDRÉ MARIZ, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Casa da Pedra Cavalgada, lugar do Assento, Palmeira,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6163/
981231; identificação de pessoa colectiva n.º 504350250; data da
apresentação: 040623.

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

Está conforme.

31 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006635867

ANDRÉ & HÉLDER � INSTALAÇÕES DE CABOS
PARA TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Cónego Luciano Afonso Santos, loja 29, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7298/
010206; identificação de pessoa colectiva n.º 505310716; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005661120

ANA & PEIXOTO, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 175, rés-do-chão, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5116/
960801; identificação de pessoa colectiva n.º 503706990; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005651575

AMBIFLORA � SERVIÇOS DE SILVICULTURA
E EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Sede: lugar Novo, 10, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9060/
030415; identificação de pessoa colectiva n.º 506475433; data do
depósito: 20040628.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008560333

ALVES & CASTRO, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, pavilhão n.º 53, Celeirós,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1728/
810429; identificação de pessoa colectiva n.º 501150404; data do
depósito: 040629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2008560783

ALBERGARIA BRACARA AUGUSTA, L.DA

Sede: Avenida Central, 134, Braga (São José de São Lázaro),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7845/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505670240; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2006611976

AGOSTINHO MACHADO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Praça do Conde de Agrolongo, 128, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2147/
850814; identificação de pessoa colectiva n.º 501484477; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2008560074

AGARB � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua de D. Pedro V, 288-C, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6426/
990730; identificação de pessoa colectiva n.º 504311557; data do
depósito: 040629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004.  � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005651737

AFLORAR � ARTIGOS DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Loteamento das Sete Fontes, 19, Adaúfe

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6324/
990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504477757; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008560511

ADELINO MEDELA, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, 321, 1.º, esquerdo, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3114/
900313; identificação de pessoa colectiva n.º 502307315; data do
depósito: 20040629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003.

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006609238

ADELINO DE AZEVEDO LIMA, L.DA

Sede: Rua do Caires, 10, 1.º, sala 5, Braga
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8494/
020514; identificação de pessoa colectiva n.º 506122212; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008561070

ADELINO & JOSÉ PEDRO � RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua de São Vicente, 39-41, Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9638/
041607; identificação de pessoa colectiva n.º 506482324; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2008560988

ADÉLIA CALAIS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça do Conde de Agrolongo, 116, 1.º, sala 3, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8211/
020401; identificação de pessoa colectiva n.º 505844494; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006618083

ADEGA PREGÃO � RESTAURANTE, L.DA

Sede: Praça Velha, 18, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7707/
010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505721244; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005688410

ABOUT WORDS � TRADUÇÃO E APOIO LINGUÍSTICO, L.DA

Sede: Rua de Justino Cruz, 110, 2.º, sala 10, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8247/
020409; identificação de pessoa colectiva n.º 506112004; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008561054

ABINAR � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Sede: lugar do Outeiro, Arcos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2789/
890112; identificação de pessoa colectiva n.º 502090944; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005651672

 ABÍLIO CASTRO & ÓSCAR CASTRO, L.DA

Sede: Lugar de Roteias, Arentim, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5260/
961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503773093; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006609092

ABEL DE SOUSA RODRIGUES, L.DA

Sede: Lugar de Ranhó, Pedralva, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8666/
020919; identificação de pessoa colectiva n.º 506277917; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006628704

A. PEIXOTO & VIRGÍLIO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua do Caíres, 305, 1.º, sala 3, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8360/
020423; identificação de pessoa colectiva n.º 506087778; data do
depósito: 040629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2001672705

A. MOREIRA & DUARTE FONSECA, L.DA

Sede: Rua de São Gonçalo, 17, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7266/
010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505238969; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005365645

A CASA DO PICA PAU � ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS E TEMPOS LIVRES, L.DA

Sede: Rua de Rosália de Castro, 39, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4579/
950329; identificação de pessoa colectiva n.º 503404632; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martis Peixoto. 2005695491

A BRILHANTINO � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Lugar da Igreja, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5795/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504087754; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2005695262

2VD � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Variante do Fojo, bloco B2, direito, F, Tenões, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6222/
990211; identificação de pessoa colectiva n.º 504434675; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2008561003

100.ª PÁGINA � LIVRARIA, L.DA

Sede: Largo da Faculdade, 14, Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6431/
990803; identificação de pessoa colectiva n.º 504553976; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005695440

JOÃO COUTINHAS � DESIGN GRÁFICO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de D. João II, 41, direito, Braga (Nogueiró),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8650/
020814; identificação de pessoa colectiva n.º 506279880; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2006611836

JOÃO DA CUNHA � PNEUMOLOGIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Duarte, 108, apartamento 3, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7550/
010621; identificação de pessoa colectiva n.º 505563177; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005652032

JOÃO SEQUEIRA BORGES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Loteamento da Quinta do Carreiro, lote 5, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7769/
010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505697823; data do
depósito: 040629.

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

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006628615

JOÃO VIEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de São Vítor, 64/A, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1689/
810218; identificação de pessoa colectiva n.º 501137750; data da
apresentação: 040628.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2006626736
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JOAQUIM BARBOSA DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, Pavilhões, sem número,
Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6642/
000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504564242; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002019240

JOAQUIM MOREIRA DIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, Lote S. 1.4, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8425/
020418; identificação de pessoa colectiva n.º 506129586; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006628666

JOAQUIM SEQUEIRA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Largo de São João do Souto, 14 e 15, 2.º, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7114/
0041019; identificação de pessoa colectiva n.º 505201593; data
da apresentação: 040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2005650226

JOAQUIM SOUSA DA COSTA & C.A, L.DA

Sede: Rua de Janes, 49, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2028/
840529; identificação de pessoa colectiva n.º 501436839; data do
depósito: 040629.

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

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005140724

JOAQUIM SOUSA NARCISO & FILHA, L.DA

Sede: Loteamento do Carreiro, lote 12, Parque Industrial
de Frossos, Frossos

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3917/
930318; identificação de pessoa colectiva n.º 502961295; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008560376

JOAQUIM VIEIRA GONÇALVES, L.DA

Sede: lugar do Outeiro, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2545/
871130; identificação de pessoa colectiva n.º 501903836; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2005650129

JOGOS TIBRAGA � MÁQUINAS E JOGOS
DE DIVERSÃO, L.DA

Sede: lugar de Seixido, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5990/
980803; identificação de pessoa colectiva n.º 504205269; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002025746

JOSÉ MARIA MARTINS FERREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: lugar do Monte, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3389/
910807; identificação de pessoa colectiva n.º 502614200; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000509630

JOSÉ CARDOSO FERNANDES & C.A, L.DA

Sede: Rua do Comendador Santos da Cunha, 594,
rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 960/
701012; identificação de pessoa colectiva n.º 500464162; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2003.

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2008560465
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JOSÉ DA COSTA BARBOSA & C.A, L.DA

Sede: lugar do Corgo, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1845/
820419; identificação de pessoa colectiva n.º 501243887; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2008561429

JOSÉ DAS NEVES QUEIRÓS & FILHOS L.DA

Sede: Quinta de Santa Maria, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3557/
929204; identificação de pessoa colectiva n.º 502726644; data do
depósito: 040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos de prestação de contas do ano de 2003.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006635484

JOSÉ LUÍS PINHEIRO, L.DA

Sede: Rua dos Barbosas, 153, loja 4, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4868/
951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503555533; data do
depósito: 20040629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documento referentes à prestação de contas
do exercício do ano de 2003.

Está conforme.

16 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005695238

JOSÉ RODRIGUES & FERNANDO BRANCO, L.DA

Sede: Rua de Adelino Arantes, rés-do-chão, Infias, 9, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4408/
941108; identificação de pessoa colectiva n.º 503314307; data do
depósito: 040629.

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

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002048991

JOSÉ RODRIGUES VIEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 18, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3521/
920109; identificação de pessoa colectiva n.º 502725311; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hérmogenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008560627

JOSÉ TROVISCO, FERNANDES & FILHOS, L.DA

Sede: Praça do Comércio, 72, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6480/
990927; identificação de pessoa colectiva n.º 504489542; data do
depósito: 040629.

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

28 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002049009

JSB � JORGE SOUSA BRAGA, L.DA

Sede: Rua de José Antunes Guimarães, 26, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8798/
021128; identificação de pessoa colectiva n.º 503282723; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2008561445

JÚLIO GOMES & FRANCISCO FERREIRA � COMÉRCIO
DE MALAS E MARROQUINARIA, L.DA

Sede: Largo do Barão de São Martinho, 34, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5257/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503773247; data da
apresentação: 040628.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000559069

JUPIAL � PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Avenida Central, 770, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2696/
880712; identificação de pessoa colectiva n.º 500005734; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermogénes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005695483

JUSTINO & DAVID � OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Praceta das Agras, 25, 2.º, esquerdo, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7847/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505755661; data do
depósito: 040629.

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

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2006628593
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EMPIS � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua do Taxa, 26, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2885/
890519; identificação de pessoa colectiva n.º 502163518; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006626540

EQUILAZER � EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
E DE LAZER, L.DA

Sede: Rua da Universidade, 26, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7004/
000810; identificação de pessoa colectiva n.º 505016494; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006621297

EQUIRAF � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua de António Mariz, 60, rés-do-chão, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4381/
941011; identificação de pessoa colectiva n.º 503298310; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005652113

ESTARTIT � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Caires, 10, 1.º, sala 2, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9091/
030509; identificação de pessoa colectiva n.º 504805630; data do
depósito: 040629.

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

15 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2008560538

ESTELA FREITAS � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Duarte, 11, loja 5, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4045/
930921; identificação de pessoa colectiva n.º 503064793; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006598538

EUROCENTRAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Travessa Nova do Noval, 5, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6517/
991025; identificação de pessoa colectiva n.º 504727990; data da
apresentação: 040628.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2005695955

CARPINTARIA IRMÃOS TINOCO, L.DA

Sede: Avenida de Valério Pinto de Sá, 53, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4369/
940922; identificação de pessoa colectiva n.º 503289973; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006611321

CARPINTARIA DE J. B. MARINHO & C.A, L.DA

Sede: lugar de São Miguel, Figueiredo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2248/
860514; identificação de pessoa colectiva n.º 501753842; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

15 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2006621335

CAROPE � TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Sede: Rua do Cruzeiro, 110, 3.º, direito, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7399/
010404; identificação de pessoa colectiva n.º 505408813; data do
depósito: 040629.

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

27 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002025711
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CARLOS M. P. SIMÕES � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Cónego Luciano Santos, 93, rés-do-chão, direito,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8883/
030110; identificação de pessoa colectiva n.º 505972980; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2008560600

CARLOS BARBOSA & ANA TERESA FERREIRA, L.DA

Sede: Rua do Castelo, 15, 1.º, Braga (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8670/
020906; identificação de pessoa colectiva n.º 506242129; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2001458754

CARDOSO & RITO, L.DA

Sede: lugar do Espírito Santo, lote 17, Nogueira

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2252/
860522; identificação de pessoa colectiva n.º 501670033; data do
depósito: 29062004.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2006634402

CARCIMÓVEIS IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Araújo Carandá, 6, 1.º, esquerdo, B, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3454/
911009; identificação de pessoa colectiva n.º 502663170; data do
depósito: 040629.

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

16 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2008560414

CARAVELAS 2000 � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de Francisco Sanches, 37, Braga (São João do
Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1973/
830801; identificação de pessoa colectiva n.º 501390820; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2008560678

CARABANA & ESPERANÇA, L.DA

Sede: Praça das Fontainhas, 42, rés-do-chão, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3734/
920826; identificação de pessoa colectiva n.º 502836725; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006626574

CAPÃO � COMIDA RÁPIDA, L.DA

Sede: Centro Comercial Bragashoping, lojas 133 e 134, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5397/
970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503768529; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermogénes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006627929

CANTINHO DOS PINTOS � TABERNA, L.DA

Sede: Rua da Cruz de Pedra, 125, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6677/
000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504657321; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005695424

CAMPOS SILVA & SILVA, L.DA

Sede: lugar de Torrente, Crespos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3363/
910123; identificação de pessoa colectiva n.º 502609451; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2008561437
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CAMILO PEREIRA, S. A.

Sede: Rua de Cabanas, Quinta de Cabanas, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1277/
770427; identificação de pessoa colectiva n.º 500635439; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005661961

CALJO � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Ferreiros, Ferreiros

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4765/
950922; identificação de pessoa colectiva n.º 501841075; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006609084

CAFÉ BRAGABAR, L.DA

Sede: Praça do Condestável, 154, 1.º, salas 3 e 4, Braga
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4764/
950922; identificação de pessoa colectiva n.º 503501379; data do
depósito: 20040628.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006633350

BRESAM � AGÊNCIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Praça de Pedro da Rocha, 7, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2623/
880419; identificação de pessoa colectiva n.º 501968873; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2002025177

BRAVALOR � COMÉRCIO INTERNACIONAL TÊXTIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Elísio de Moura, 7, 2.º, direito, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8127/
020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505993759; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008774406

BRATECTO � TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Sede: Centro Empresarial de Braga, lote B4,
lugar da Misericórdia, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5737/
980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504046594; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002042616

BRASTEC � CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 695, 4.º, fracção AS, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7551/
010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505452499; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

28 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2008562271

BRANDÃO DUARTE & SILVA, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 423, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1507/
790706; identificação de pessoa colectiva n.º 500873526; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006600427

BRAMOLDE, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, lote K-8, A, Adaúfe

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2815/
890302; identificação de pessoa colectiva n.º 502115777; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002013578
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BRAMIAL � CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO E PVC, L.DA

Sede: Rua da Venda de Cima, 2, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4465/
950111; identificação de pessoa colectiva n.º 503352900; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2006626760

BRAL � SERVIÇOS ELÉCTRICOS
E DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Caires, 305, 1.º, sala 3, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8734/
021008; identificação de pessoa colectiva n.º 506306828; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

15 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002040885

BRAHELP � ASSISTÊNCIA A EQUIPAMENTOS
DE CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO, L.DA

Sede: lugar de Mazagão, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8309/
020221; identificação de pessoa colectiva n.º 506006484; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2006634496

BRAGUEL � MONTAGENS E REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Avenida de São Lourenço, 147, rés-do-chão, Celeirós,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6072/
981009; identificação de pessoa colectiva n.º 504262246; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2008561313

EUROEXPOR � EQUIPAMENTOS METÁLICOS E NÃO
METÁLICOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Sede: Parque Industrial de Celeirós, 2.ª fase, Avenida do
Engenheiro J. Rolo, lote 1, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2089/
850215; identificação de pessoa colectiva n.º 501512950; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2008561569

EUROTABULARIUM � CONTABILIDADE
E CONSULTORIA DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Campo das Hortas, 60, sala 18, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6964/
000714; identificação de pessoa colectiva n.º 505061767; data do
depósito: 20040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005661090

F3M � ENGENHARIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Praceta do Parque de Exposições, 18, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2472/
870720; identificação de pessoa colectiva n.º 501854371; data do
depósito: 040629.

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

21 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005140708

FAMARCAST � FUNDIÇÃO, S. A.

Sede: Parque Industrial de Celeirós, pavilhão n.º 38, Celeirós,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8851/
021227; identificação de pessoa colectiva n.º 506414612; data do
depósito: 040629.

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

22 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2008560767

FÉLIX & LIMA GOMES, L.DA

Sede: Rua de Luís António Correia, 34, Nogueiró

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6570/
991123; identificação de pessoa colectiva n.º 504716271; data do
depósito:20040629.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2004. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2006633791

FENTO � SERVIÇOS DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua do Noval, lote 35, pavilhão 1, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5904/
980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504145142; data do
depósito: 29062004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito, na respectiva pasta, dos documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2003.

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2005695220

FERNANDES & PIMENTA � GESTÃO, CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Sede: Rua dos Barbosas, 139/105, salas 9, 10 e 11, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4922/
960130; identificação de pessoa colectiva n.º 503763837; data do
depósito: 040629.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2008561046

FERNANDO CARNEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Janes, 20, 2.º, sala 203, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3163/
900510; identificação de pessoa colectiva n.º 502344270; data da
apresentação: 040629.

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Sameiro do Nascimento Gonçalves. 2002026076

PÓVOA DE LANHOSO

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CASA DO SOBRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 14/680703; identificação de pessoa colectiva n.º 500263647;
número e data da apresentação: PC-35/20040630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado na pasta respectiva o depósito de documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002783608

MOSC � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 673/20020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505914255;
número e data da apresentação: PC-14/20040630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado na pasta respectiva o depósito de documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002783594

CARLOS VIEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 673/20020315; identificação de pessoa colectiva n.º 506009114;
número e data da apresentação: PC-33/20040630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado na pasta respectiva o depósito de documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002783586

NORENSEG � CONSULTORIA EM SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 736/20030312; identificação de pessoa colectiva n.º 506287408;
número e data da apresentação: PC-32/20040630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado na pasta respectiva o depósito de documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002783578

CASA DE ALFENA � TURISMO DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 407/980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504154770;
número e data da apresentação: PC-30/20040630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado na pasta respectiva o depósito de documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2003.

28 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, João Augusto
Antunes Fernandes da Costa. 2002783551

VILA NOVA DE FAMALICÃO

VIMALINHAS � LINHAS & FIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5970/010705; identificação de pessoa colectiva
n.º 505593785; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2000585450

J. RIO � CONTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2434/891211; identificação de pessoa colectiva
n.º 502257245; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008328201

DROGARIA CENTRAL DO LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 568/730811; identificação de pessoa colectiva
n.º 500088012; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004223324

OURIVESARIA-FEIRA DO OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3862/951018; identificação de pessoa colectiva
n.º 503518000; data da apresentação: 040630.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008320308

TRANSPORTES CENTRAIS DE S. MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4836/921207; identificação de pessoa colectiva
n.º 504292218; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2002715289

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE SERRAÇÃO
E MOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 119/560929; identificação de pessoa colectiva
n.º 500266930; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2008324753

MEDICINA LABORATORIAL DR. DANIEL MARQUES
DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5680/001127; identificação de pessoa colectiva
n.º 505219603; data da apresentação: 20040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2008321045

PARDO & MIRALLES � TÊXTEIS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4054/960722; identificação de pessoa colectiva
n.º 503705900; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008320243

CARNOFER � COMÉRCIO DE CARNES E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4581/980326; identificação de pessoa colectiva
n.º 504129490; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008320286

AFIDISCO � MECÂNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3542/940606; identificação de pessoa colectiva
n.º 503242195; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2000064809

PEPPER PORTUGUESA � ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3609/940929; identificação de pessoa colectiva
n.º 503305928; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006261100

CARLOS ANTUNES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6856/020109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505918978; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006258281

RODRIGUES & FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 836/771214; identificação de pessoa colectiva
n.º 500718261; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2007778394

NINENSE � POSTO DE ABASTECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2538/900426; identificação de pessoa colectiva
n.º 502337761; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004223278

GASOLOURO � POSTO DE COMBUSTÍVEIS
DO LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4878/990127; identificação de pessoa colectiva
n.º 504480804; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004223294
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INTRAMÓVEL � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4017/960524; identificação de pessoa colectiva
n.º 503665363; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008320340

INVESBOM � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6883/020205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505923475; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008331067

TÁXI ARNALDO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5893/010530; identificação de pessoa colectiva
n.º 505472015; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2004223251

JOSÉ SOARES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6620/020318; identificação de pessoa colectiva
n.º 506026221; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006258508

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES NINENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6920/030314; identificação de pessoa colectiva
n.º 506451801; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2007768585

H. G. D. � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6717/020321; identificação de pessoa colectiva
n.º 506073769; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006258427

TUFAMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1582/841218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501481028; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008328287

ELASTONI � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1596/850301; identificação de pessoa colectiva
n.º 501583025; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008328171

MOISÉS & MOISÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6847/020102; identificação de pessoa colectiva
n.º 505811170; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2000581277

ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1356/820405; identificação de pessoa colectiva
n.º 501279938; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008328236

F. S. M. � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1388/820706; identificação de pessoa colectiva
n.º 501297391; data da apresentação: 040630.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2004. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008328309

ÉVORA
ÉVORA

COSPAR � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Sede: Quinta do Bacelo dos Pretos, Estrada da Chainha, 8 e 9,
7000 Évora

Capital social: 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 01036/
870622; identificação de pessoa colectiva n.º 501851054; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 31/20041223.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução.

29 de Dezembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 2009274202

FARO
ALBUFEIRA

ANDIX � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01182/
920430; inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 08/
20041020.

Certifico, que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 21 de Julho de 2004, a fl. 25, livro n.º 172-
-E, do Cartório Notarial de Albufeira, pela qual foi feita a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, não havendo
activo nem passivo a liquidar.

Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2004.

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena Avó.
2003736751

FARO

ROCUMAR � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS DO ALGARVE, L.DA

Sede: Rua de São Luís, 9-B, 2.º, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1619/
840125; identificação de pessoa colectiva n.º 502459433; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852876

GONZALEZ & FERREIRA, L.DA

Sede: Rua da Horta do Ferragial, lote 19, rés-do-chão, direito,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2963/
930204; identificação de pessoa colectiva n.º 502929685; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 64/20041015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação de gerente de Luís Manuel Nunes Mascarenhas Correia,
casado, Estrada da Penha, 50-B, 3.º, Faro, a partir de 10 de Outubro
de 2004.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852868

GELFARO � COMÉRCIO DE GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS, L.DA

Sede: Aldeamento Monte Verde, lote 1, Gambelas, São Pedro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2196/
881215; identificação de pessoa colectiva n.º 502076941;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 29/20041018.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para o
sítio da Falfosa, Santa Bárbara de Nexe, Faro.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852906

RECARGRIL, COMÉRCIO E REPARAÇÃO
AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Ferradeira, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3305/
950609; identificação de pessoa colectiva n.º 503435120; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852892

SILVEIRA & COSTA, L.DA

Sede: Rua do Dr. João Lúcio, 14, 3.º, A, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4964/
20030818; identificação de pessoa colectiva n.º 506677184; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 49/20040924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 6 de Setembro de 2004.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852850

GALERIAS PERSA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, ao quilómetro 103, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 824/
750809; identificação de pessoa colectiva n.º 500356076; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852833

BARRACOSA NUNES, L.DA

Sede: Aldeia, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2044/
880224; identificação de pessoa colectiva n.º 501938281; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853031

VERÍSSIMO & MIGUEL, L.DA

Sede: Vale de Mouro, Estoi, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2356/
890919; identificação de pessoa colectiva n.º 502219610; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853040
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URBIFARO � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Praceta de Maria Campina, 4, rés-do-chão, esquerdo,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2644/
910305; identificação de pessoa colectiva n.º 502526521; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853058

INFRASUL � CONSTRUÇÕES
E INFRA-ESTRUTURAS, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, lote 2, 5.º, B, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4498/
20010917; identificação de pessoa colectiva n.º 504573578; data
da apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852817

ALPEMA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Vale da Venda, São Pedro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1963/
870630; identificação de pessoa colectiva n.º 501845992; data da
apresentação: 20040914.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852809

AGÊNCIA FUNERÁRIA LUSITÂNIA, L.DA

Sede: Avenida de Calouste Gulbenkian, Edifício Avenida,
rés-do-chão, loja 2.2, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3485/
960719; identificação de pessoa colectiva n.º 503688886; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852728

MARCELINO DE JESUS RODRIGUES & FILHO, L.DA

Sede: Canal, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2352/
890913; identificação de pessoa colectiva n.º 502217170; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852787

SONDA EUROPA � SONDAGENS E CAPTAÇÕES
DE ÁGUA, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, lote 23-F,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3553/
961217; identificação de pessoa colectiva n.º 502928670; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852760

GH4 � VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Largo do Dr. Francisco Sá Carneiro, 52, sobreloja,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3836/
980703; identificação de pessoa colectiva n.º 504189735; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852752

ALECONS � OBRAS � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização do Vale da Amoreira, Rua C, lote 6,
rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4412/
20010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505442612; data
da apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852744

COGIAL � CONSTRUÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA
DO ALGARVE, L.DA

Sede: Rua de Cunha Matos, 37, 1.º, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4188/
20000630; identificação de pessoa colectiva n.º 501930523; data
da apresentação: 20040804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

2 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852736

WALLABY � COMPRA DE IMÓVEIS
PARA REVENDA, L.DA

Sede: Casa da Alegria, Sítio da Laranjeira, apartado 135, Santa
Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5206/
20041012; identificação de pessoa colectiva n.º 506428516; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 57/20041012.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato � artigos alterados: 1.º, 4.º, 7.º, 8.º e
10.º:

ARTIGO 1.º

Designação e sede

A sociedade continua a adoptar a denominação de WALLABY �
Compra de Imóveis para Revenda, L.da, tem a sua sede na Casa da
Alegria, Sítio da Laranjeira, apartado 135, freguesia de Santa Bárbara
de Nexe, concelho de Faro.

ARTIGO 4.º

Capital e social e participações

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros, uma pertencente à sócia Rosemary Ann Devonald e outra
pertencente ao sócio Alan Leonard David Devonald.

ARTIGO 7.º

 Da gerência

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de Cristina Maria Viegas
Martins e António José Mendonça Garrochinho, desde já nomeados
gerentes.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 8.º

Competência da gerência e vinculação da sociedade

1 � A sociedade vincula-se coma assinatura de um gerente.
2 � Aos gerentes são concedido poderes para:
a) Praticar todos os actos de gestão necessários ao preenchimento

do objecto social;
b) Deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-

celho limítrofe;
c) Alienar, onerar ou locar estabelecimentos da sociedade;
d) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades; aliená-

-las ou onerá-las.
ARTIGO 10.º

Deliberação dos sócios

Encontram-se dependentes de deliberação dos sócios os seguintes
actos:

a) Alienação de imóveis a título gratuito;
b) Alienação de imóveis por valor superior a cinco mil euros;
c) Aquisição de imóveis por valor superior a cinco mil euros;
d) A oneração de imóveis.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852949

CLÍNICA DO CARMO, L.DA

Sede: Largo do Carmo, Edifício O Seu Café, 2.º-B e 3.º-B,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1746/
181085; identificação de pessoa colectiva n.º 501589066; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 78/20041015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato � artigos alterados: 4.º e 6.º:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de quarenta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e
nove cêntimos, e correspondente à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de quarenta e oito mil oitocentos e oitenta e dois euros e
dezanove cêntimos pertencente ao sócio Tiago Emanuel Sancho
Martins e outra do valor nominal de novecentos e noventa e sete
euros e sessenta cêntimos, pertencente ao sócio Gregório Gonçalves
Sancho.

ARTIGO 6.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Os gerentes da sociedade terão ou não remuneração conforme

foi deliberado em assembleia geral.
3 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Gregório Gon-

çalves Sancho, já nomeado gerente.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852957

CORTICAPE � SOCIEDADE DE CÁPSULAS
PARA CORTIÇA, L.DA

Sede: Rua dos Moinhos, 11, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 773/
740422; identificação de pessoa colectiva n.º 502077762; data da
apresentação: 20040831.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852965

M. R. MOTOS � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
MOTOS, L.DA

Sede: Pontes de Marchil, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3024/
930813; identificação de pessoa colectiva n.º 503040509; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852981

FARLUBE � LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua da Cidade Hayward, lote 1, loja esquerda, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3751/
980203; identificação de pessoa colectiva n.º 504066099; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006852990

FRIMOLAR � MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Coelho de Carvalho, 1-C, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1870/
861202; identificação de pessoa colectiva n.º 501754857; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853007

RICAFRE � REPARAÇÃO E VENDA
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Bairro de Mendonça à Penha, 11, rés-do-chão, esquerdo,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1925/
870409; identificação de pessoa colectiva n.º 501813748; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853023
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ISOLALGARVE � COMPANHIA DE ISOLAMENTOS
DO ALGARVE, L.DA

Sede: Rua de Rodrigues Avim, 38, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 0916/
770426; identificação de pessoa colectiva n.º 500647470; data da
apresentação: 20040629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano 2003.

3 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006853015

LOULÉ

ELECTRO-COMERCIAL JERÓNIMO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03247/
941013; identificação de pessoa colectiva n.º 503295400; data da
apresentação: 20041001.

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

21 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004723190

SULSPORT � COMÉRCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS,
VESTUÁRIO E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05387/
20020605; identificação de pessoa colectiva n.º 505966352; data
da apresentação: 20041008.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos exercícios dos anos de 2002
e 2003.

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2003697519

ANTÓNIO DIOGO & DIOGO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04599/
20000428; identificação de pessoa colectiva n.º 504899031; data
da apresentação: 20041008.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos exercícios dos anos de 2001,
2002 e 2003.

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2003664866

GASINSPEC � INSPECÇÃO DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04726/
20000929; identificação de pessoa colectiva n.º 505162938; data
da apresentação: 20041001.

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

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2005577375

QUINTA DO VALE � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2115/
891013; identificação de pessoa colectiva n.º 502230428; data da
apresentação: 20040930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos exercícios dos anos de 2000,
2001, 2002 e 2003.

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004719400

MARINOTEIS � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
E CONSTRUÇÃO DE HOTÉIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 312/
730418; identificação de pessoa colectiva n.º 500183457; data da
apresentação: 20040930.

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

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004738227

KILBURN PROPERTIES � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05962/
20031119; identificação de pessoa colectiva n.º 506699064; data
da apresentação: 20040928.

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

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004736380

ISABEL MARIA CARVALHO � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO E ARTIGOS DE VIAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04336/
990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504492772; data da
apresentação: 20040928.

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

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004736399

BRIHOME � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05909/
20030819; identificação de pessoa colectiva n.º 506682285; data
da apresentação: 20040928.

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

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004736402

VILA SAMAMBAIAS � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05517/
20020207; identificação de pessoa colectiva n.º 503858579; data
da apresentação: 20040928.

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

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004736410

ECOA � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04187/
981130; identificação de pessoa colectiva n.º 504289276; data da
apresentação: 20040924.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2003.

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004721324

VÍTOR GUERREIRO & MÁRIO LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 02907/
930310; identificação de pessoa colectiva n.º 502053259; data da
apresentação: 20040927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos exercícios dos anos de 1999,
2000, 2001 e 2002.

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004719311

ROLA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1340.
fl. 83, livro C-4; identificação de pessoa colectiva n.º 501208852;
data da apresentação: 20040927.

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

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004738219

PULVISUL � EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03369/
950428; identificação de pessoa colectiva n.º 503408263; data da
apresentação: 20040927.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos exercícios dos anos de 2002
e 2003.

22 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004719338

VAIRINHOS, PROJECTISTAS E CONSULTORES
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04991/
20010531; datas das apresentações: 20041019 e 20041022.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos exercícios dos anos de 2001,
2002 e 2003.

25 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004719583

CARLOS REY & ARTUR REY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 02248/
900404; identificação de pessoa colectiva n.º 502322772; data da
apresentação: 20041008.

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

21 de Outubro de 2004. � O Conservador, Luís Miguel Gonçalves
Rodrigues Valente. 2004725834

PORTIMÃO

CENTRO MÉDICO DE PORTIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 786/
781220; identificação de pessoa colectiva n.º 500811270.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005584622

TERMOFLOW � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3407/
990607; identificação de pessoa colectiva n.º 504497871.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005579505

TOPOINFORME � GABINETE TÉCNICO
DE TOPOGRAFIA E ORGANIZAÇÃO PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2817/
950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503382108.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005572411

FARMÁCIA AMPARO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3398/
990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504670379.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003104364

MIGUEL PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1150/
830311; identificação de pessoa colectiva n.º 501375490.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005584924

DIENSINO � EDUCAÇÃO E LARES DE IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3165/
971008; identificação de pessoa colectiva n.º 503993590.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003107517

ALIEMBALAGENS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4098/
020619; identificação de pessoa colectiva n.º 506139018.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003076158
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BORELCONTA SUL � MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2334/
911114; identificação de pessoa colectiva n.º 502646993.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005570524

ANDIFER � COMÉRCIO GERAL DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2532/
930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502928786.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2000103880

ESPAÇO SAÚDE E BELEZA DE OLIVEIRA & CUNHA,
DERMOCOSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3983/
020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505946343.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005584657

CANALIZAÇÕES DO BARLAVENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3962/
011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505899345.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005572454

DUARTE & MESQUITA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2633/
931006; identificação de pessoa colectiva n.º 503079553.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005572420

BORBA & WENTINK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3999/
020221; identificação de pessoa colectiva n.º 506007138.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005570575

CENTRO DE CARDIOLOGIA DE PORTIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1797/
880728; identificação de pessoa colectiva n.º 502019506.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005584630

ÓPTICA AMPARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 884/
800526; identificação de pessoa colectiva n.º 500994161.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005584614

ENERPORTI � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3948/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505501139.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005572390

FIALPOR II � SOCIEDADE ALGARVIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3474/
991112; identificação de pessoa colectiva n.º 504641387.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005579009

HERATURISMO � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3026/
961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503784257.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005574414

CREDICAR � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER
SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1038/
820212; identificação de pessoa colectiva n.º 501240721.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005574430

CREDIGOLF � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3190/
980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504055550.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005574406

JOSÉ ALBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 644/
760714; identificação de pessoa colectiva n.º 500574731.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003105026
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FREEDOM � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3530/
000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504735934.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005585297

NEGILOBRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3254/
980512; identificação de pessoa colectiva n.º 504157477.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005572365

ANTÓNIO DA AVÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 364/
670823; identificação de pessoa colectiva n.º 500523207.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005585289

CIÊNCIAMANIA � PROMOÇÃO DE EVENTOS
DIDÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3872/
010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505599007.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005585041

ARTESANATO VISTA RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2661/
940107; identificação de pessoa colectiva n.º 503126870.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003107193

PENEDO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2626/
930923; identificação de pessoa colectiva n.º 503063444.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003098330

BARROQUEIRO & BARROQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1173/
830513; identificação de pessoa colectiva n.º 501244867.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005575887

REPGER � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
EM GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3531/
000222; identificação de pessoa colectiva n.º 504367927.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005575895

PALJOGAR � COMÉRCIO DE DISCOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3176/
971110; identificação de pessoa colectiva n.º 504012835.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005575330

GLÓRIA & SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 930/
810113; identificação de pessoa colectiva n.º 501124713.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005587621

J. C. ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3354/
990217; identificação de pessoa colectiva n.º 504508725.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005582085

PROVE � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1546/
870210; identificação de pessoa colectiva n.º 501783288.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005585092

ORANGE SKY � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4218/
030106; identificação de pessoa colectiva n.º 506407390.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003004777

EUROALICERCE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4022/
020322; identificação de pessoa colectiva n.º 506060950.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005570583
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TECNOFLOW � COMÉRCIO DE MATERIAIS TÉCNICOS
PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4026/
020328; identificação de pessoa colectiva n.º 506045382.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003077006

TÁXIS EXPRESSO D�OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3553/
000328; identificação de pessoa colectiva n.º 504920146.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

15 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003091459

SOCIEDADE DE AMBULÂNCIAS PRIVADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2528/
930119; identificação de pessoa colectiva n.º 502908777.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

25 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005575801

HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2026/
891219; identificação de pessoa colectiva n.º 502271043.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

25 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003004696

BAIONA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1522/
861217; identificação de pessoa colectiva n.º 501754113.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

25 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003091203

DANTAS & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 624/
760212; identificação de pessoa colectiva n.º 500438650.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

25 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003049894

CONSTRUÇÕES MANUEL FETEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 899/
800804; identificação de pessoa colectiva n.º 501058281.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

25 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2003049860

PORTIHIGIENE � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3527/
000218; identificação de pessoa colectiva n.º 504857584.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005578959

CONDIHABI � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4191/
021106; identificação de pessoa colectiva n.º 506350088.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005578975

JORGE ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3923/
011108; identificação de pessoa colectiva n.º 505653788.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005574309

HIGINO � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3483/
991130; identificação de pessoa colectiva n.º 504667793.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005579165

TALVEZ � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2439/
920616; identificação de pessoa colectiva n.º 502783060.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2003.

23 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2005579149

LEIRIA
ALCOBAÇA

MÁRMORES VIGÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1295;
identificação de pessoa colectiva n.º 501955372; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 26/041001.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 9.º, passando a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 9.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas aos mes-
mos, prestações suplementares de capital até ao montante global
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correspondente ao décuplo do capital social existente à data da deli-
beração e na proporção das sua quotas.

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

Conferi, está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004384417

CALDAS DA RAINHA

MARTILENA � CAFÉ E MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3156; identificação de pessoa colectiva n.º 505660814; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/20041020.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 2.º, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto café, comércio a retalho de produtos
alimentares e outros (minimercado) e comércio a retalho de vestuá-
rio e acessórios de moda.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

22 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007156180

DNT � SISTEMAS INFORMÁTICOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente DNT � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3581; identificação de pessoa colectiva n.º 504237799; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 16/20041018.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
alteração parcial do contrato, com transformação em sociedade uni-
pessoal, tendo sido alterados os artigos 1.º e 4.º, os quais ficaram com
a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação DNT � Sistemas Informáti-
cos, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de dez mil euros, cor-
respondente a uma quota de igual valor nominal pertencente ao sócio
João António Pereira Grilo.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

21 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007156083

SOCIEDADE AGRÍCOLA GOMES & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1418; identificação de pessoa colectiva n.º 500412901; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 12/20041018.

Certifico que foi inscrita a dissolução e o encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 12 de Março de 2004.

Foi conferida e está conforme.

21 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007156075

CRINÁCIO � COMÉRCIO DE RAÇÕES
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3303; identificação de pessoa colectiva n.º 505957205;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 04 e 05/20041015.

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

a) Cessação de funções do gerente José Manuel Inácio, por renún-
cia de 6 de Setembro de 2004.

b) Nomeação da gerente Jacinta Maurício Querido em 30 de Se-
tembro de 2004.

Foi conferida e está conforme.

20 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007156067

RAINHIMO � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3148; identificação de pessoa colectiva n.º 505299771;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 25 e 26/20041014.

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

a) Cessação de funções do vogal Claude Farrouilh, por renúncia,
em 8 de Julho de 2003.

b) Nomeação de membro do conselho de administração em substi-
tuição de vogal, Dominique Marchive, casado, em 10 de Julho de 2003
e até final do triénio de 2001-2003.

Foi conferida e está conforme.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007156059

JONAMAX � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1695; identificação de pessoa colectiva n.º 502547570; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 17/20041014.

Certifico que foi inscrita a dissolução e o encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

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

Foi conferida e está conforme.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2007156040

LEIRIA

LUCIANO MENDES & ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Rua dos Vasos, lote 1, 10, rés-do-chão, Cruz da Areia,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5494/
970417; identificação de pessoa colectiva n.º 503859591; número
e data da apresentação: D-604/20030625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000490700
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DESIGN OPERANDI, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício D�Aquém, Avenida da Cidade de Maringá, 441, 1.º
D, freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8384/
020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506129683; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 50 e 51/20041027.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designada
secretária Mónica Cristina Gomes Morgado, casada, por deliberação
de 8 de Outubro de 2004, foi dissolvida e encerrada a liquidação da
sociedade, tendo as contas sido aprovadas em 11 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007309513

JN E SC � COMÉRCIO DE RELÓGIOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua do Professor Abílio Alves de Brito, 8, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8634/
021122; identificação de pessoa colectiva n.º 506375854; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 26/20041027.

Certifico que a sociedade foi dissolvida e liquidada tendo as contas
sido aprovadas por deliberação de 19 de Outubro de 2004.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309475

PAULO GOMES & SILVA, L.DA

Sede: Avenida Principal, 87, Vidigal, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6641/
990928; identificação de pessoa colectiva n.º 504644173; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20041027.

Certifico que a sociedade foi dissolvida e liquidada, tendo as contas
sido aprovadas por deliberação de 18 de Outubro de 2004.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309440

NUNES PEREIRA & FERREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta de Santo António, lote 4,
traseiras, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6961/
20000517; identificação de pessoa colectiva n.º 504992635;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 42/20041026.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções António Ferreira Roque, por renúncia em 2 de Setembro de 2004,
e que foi alterado o artigo 4.º, n.os 1 e 2, o qual passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente
o sócio Alexandre Nunes Pereira.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contra-
tos é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

3 � (Mantém-se.)

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2007309424

PORTRISA � PORTAS E AUTOMATISMOS, L.DA

Sede: Rua do Pastor, 16, Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8808/
20030326; identificação de pessoa colectiva n.º 506490920; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20041026.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, reforçou o capital social e
alterou o contrato em relação ao artigo 3.º, que passa a ter seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente já realizado em dinheiro, é de du-
zentos e quarenta e nove mil euros, e representa-se por três quotas
iguais de oitenta e três mil euros, uma de cada um dos sócios, José
Joaquim Carreira Felício, Jorge Manuel de Carvalho Gordalina e Car-
los Manuel da Silva Dinis.

A redacção actual do contrato encontra-se arquivada na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2007309386

ACÁCIO SOUSA FILIPE, L.DA

Sede: Estrada da Marinha Grande, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6382/
990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504662589;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20041028.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, deslocou a sede para a
Estrada Nacional n.º 32, lugar de Cerca, freguesia de Maceira,
Leiria.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309521

NOVA GENTE II � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua Principal, Vidigal, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8585/
021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506287858; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 09/041027.

Certifico que a sociedade alterou os artigos 1.º e 3.º, n.º 1 do pacto
social, os quais passam a ter a redacção a seguir indicada:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Nova Gente II � Empreen-
dimentos Turísticos, S. A.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade é a compra, venda e aluguer de imó-
veis próprios, construção de imóveis para venda, loteamento, ur-
banizações, promoções e empreendimentos imobiliários. Comér-
cio e representação de máquinas e viaturas, materiais siderúrgicos
e de construção civil. Transformação, montagem e comércio de
estruturas metálicas. Exploração de ginásios de manutenção, cul-
tura física, lazer e desporto, café-restaurante, estabelecimentos de
bebidas com espéctaculo, hotéis, estalagens, turismo no espaço rural,
actividades equestres, lares de terceira idade e acção social para
pessoas idosas com ou sem alojamento; administração de áreas de
serviço, postos de abastecimento e comércio de combustíveis, alu-
guer, lavagem e limpeza a seco de roupa e têxteis. Empreendimentos
turísticos.

Foi depositado o pacto social actualizado.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309459
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CONSTRUÇÕES � VIEIRA ALVES, L.DA

Sede: Pinheiria, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1637/
820510; identificação de pessoa colectiva n.º 501263950;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 30; números e
data das apresentações: 4 e 7/20041029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi criado um
n.º 2 ao artigo 2.º do contrato, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � ................................................................................................
2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras so-

ciedades, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam
reguladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos
complementares de empresas e constituir associações em participa-
ção e consórcios.

Mais certifico que cessou funções de gerente Joaquim Vieira Alves,
por ter renunciado em 27 de Agosto de 2004.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007309777

CONTROBRAS, L.DA

Sede: Rua Saint Maur des Fosses, lote 7, rés-do-chão, B, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4226/
930618; identificação de pessoa colectiva n.º 503010669; inscri-
ções n.os 12 e 13; números e data das apresentações: 40 e 41/
20041029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designado
secretário Nuno Sousa e Silva, solteiro, maior, por deliberação de 15
de Outubro de 2004, a mesma sociedade foi dissolvida e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 16 de Outubro de
2004.

Conferida, está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007309815

FLEXODESIGN � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Travessa do Sol, 136, Rego d�Água, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3475/
910304; identificação de pessoa colectiva n.º 502511346;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 29/20041029.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, deslocou a sede para a Rua
do Prazo, lote 3, Feteiras, Gândara dos Olivais, freguesia de Marra-
zes, concelho de Leiria.

Conferida, está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007309793

MARLIS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial dos Pousos, Charneca do Bailadouro,
Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1872/
840106; identificação de pessoa colectiva n.º 501625143;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 26/20041029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente João da Costa Veloso, por decesso em 21 de Julho de 2004.

Conferida, está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007309785

SEGUEL � EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
E ALARMES, L.DA

Sede: Quinta do Amparo, lote 1, rés-do-chão, frente, freguesia
de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8185/
020215; identificação de pessoa colectiva n.º 505922770; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 32/20041029.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 28 de Outubro de
2004.

Conferida, está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007309807

UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA FUTEBOL, SAD

Sede: Estádio do Dr. Magalhães Pessoa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6776/
000113; identificação de pessoa colectiva n.º 504466356;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 8 e 9/20041028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram, destitu-
ídos todos os membros dos órgãos sociais e foram designados novos
órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006.

Facto: designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-
-2006.

Conselho de administração: presidente � João Alberto Amado
Bartolomeu; vogais � António Cerejo Bastos e Vasco Maria Pinto
Leite, todos casados.

Conselho fiscal: presidente � Luís Guilherme Marques Bernardes,
casado; vogais � António Maria Rino Bento, casado e Afonso Diz
& Santos, casado; António Maria Rino Bento, casado e Afonso Diz
& Santos Silva, SROC; suplente � Rui Fernando Torrinhas da Cruz,
solteiro, maior, ROC.

Data da deliberação: 27 de Novembro de 2003.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2007309548

GRAFOCAR � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2801/
890314; identificação de pessoa colectiva n.º 502126116;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 2 e inscrição n.º 10; números e datas das apresentações: 33 e
of. 34/041028 e of. 36/041029.

Certifico que a sociedade aumentou o capital tendo alterado o ar-
tigo 4.º do pacto social, o qual passa a ter a redacção a seguir indica-
da, tendo cessado funções de gerente Abel Fernando dos Reis Silva e
Maria Regina Rocha Santos Reis e Silva, ambos por renúncia em 7 de
Outubro de 2004:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de cento e quarenta e um mil duzentos e vinte e cinco euros
e oitenta e cinco cêntimos, correspondente à soma das seguintes
quotas: uma do valor nominal de oitenta e quatro mil setecentos e
trinta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos, pertencente ao
sócio Abel Fernando dos Reis e Silva e uma do valor nominal de
cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa euros e trinta e qua-
tro cêntimos, pertencente à sócia Maria Regina Rocha Santos Reis
e Silva.

Foi depositado o pacto social actualizado.

Conferida, está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2007309742
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RIO MARK � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
E MARKETING, L.DA

Sede: Avenida da Cidade de Maringá, Arcadas de D. João III,
1.º, loja 61, freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8802/
030321; identificação de pessoa colectiva n.º 506153479; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 29/20041028.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 3.º do contrato o qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

A sociedade passa a ter como objecto: prestação de serviços na
área da publicidade, marketing e comércio a retalho de loiças, cutela-
rias e artigos similares para o lar; artigos ortopédicos, nomeadamente
colchões, almofadas e outros da mesma área e representações de marcas
e produtos nas áreas acima referidas.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007309718

TÁXI LONGRA, L.DA

Sede: Rua de Frei Joaquim das Neves, 100, Souto do Meio,
Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7449/
010502; identificação de pessoa colectiva n.º 505434857; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 31/20041028.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 27 de Setembro de
2004.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007309726

A TURMINHA � JARDIM DE INFÂNCIA E OTL, L.DA

Sede: Rua das Oliveiras, 14, lugar de Marinheiros,
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7411/
010417; identificação de pessoa colectiva n.º 505347652; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 17/20041028.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 27 de Outubro de
2004.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007309696

EXPERT1ONE � SERVIÇO DE PERITAGEM, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Pires de Miranda, 125, rés-do-chão,
Urbanização da Quinta de Santo António, lote 45, freguesia de
Marrazes, Leiria.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8904/
030611; identificação de pessoa colectiva n.º 503946842; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 11/20041028.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 27 de Outubro de
2004.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2007309556

MÓNICO & FERREIRA, L.DA

Sede: Rua do Comércio, 26, Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6728/
991216; identificação de pessoa colectiva n.º 504778943; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/20041028.

Certifico que a sociedade foi dissolvida e liquidada, tendo as contas
sido aprovadas por deliberação de 28 de Outubro de 2004.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2007309530

ABRANT�ARTE � MOLDURAS E BELAS ARTES, L.DA

Sede: Rua de Francisco Pereira da Silva, 16, A, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6685/
19991111; identificação de pessoa colectiva n.º 504614274;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: of. 37/20041028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Vítor Manuel Aveiro Pato, por decesso, em 26 de No-
vembro de 2001.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2007309750

GRAFOCAR � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2801/
20041029; identificação de pessoa colectiva n.º 502126116; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 81/041029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos gerentes Juan José Molares Coderque, Maria de La Concepcion
Aranguena Docet, José Aurélio Montenegro Vila, José Maria Villaci-
eres Fernandez e Ricardo Fernandez Covelo, todos casados, por deli-
beração de 21 de Outubro de 2004.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2007306174

LEIRIFRUTOS � COMÉRCIO HORTO-FRUTÍCOLA, L.DA

Sede: Rua da Cidade Saint Maur des Faussés, lote 7, 2.º,
esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3616/
910812; identificação de pessoa colectiva n.º 502604190;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 53/20041029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Vítor Manuel Aveiro Pato, por decesso, em 29 de
Novembro de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2007309823

POMBAL

VERIÁGUA � ELECTRICIDADE E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2068;
número e data da apresentação: PC-99/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029634
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CONSTRUÇÕES ADELINO RODRIGUES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2848;
número e data da apresentação: PC-100/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029626

SOFIQUES � APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2646;
número e data da apresentação: PC-101/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029600

SEGIPOM � SOCIEDADE DE ENGENHARIA,
INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2632;
número e data da apresentação: PC-102/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029596

BARROS & CAROLINO � MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2983;
número e data da apresentação: PC-104/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029570

MARIA EUGÉNIA CORDEIRO GONÇALVES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3281;
número e data da apresentação: PC-105/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029561

ATEPAL � ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SISTEMAS
DE SEGURANÇA DE POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1276;
número e data da apresentação: PC-107/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029553

CONSTRUCHÃO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DA CHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 716;
número e data da apresentação: PC-106/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029820

ARRAIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 236;
número e data da apresentação: PC-108/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029804

CONSTRUÇÕES PIPA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 236;
número e data da apresentação: PC-108/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029812

CONSTRUÇÕES JOAQUIM MODERNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3251;
número e data da apresentação: PC-110/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029790

MANUEL HENRIQUES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 819;
número e data da apresentação: PC-111/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029782

LINHA DOZE � INDÚSTRIAS DE ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 705;
número e data da apresentação: PC-86/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029774

TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 257;
número e data da apresentação: PC-95/040629.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029766

CONSTRUÇÕES NÉLSON & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2383;
número e data da apresentação: PC-112/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029758

CARLOS MANUEL SILVA SANTOS � PLAN. ORG. MÉT.
EST. CONT., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 518;
número e data da apresentação: PC-113/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029740

MOURALUSA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3378;
número e data da apresentação: PC-114/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029731

MAGAL � SISTEMAS DE BOMBEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 782;
número e data da apresentação: PC-115/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029715

O CELEIRO DO MARQUÊS � SEMENTES E PRODUTOS
HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 741;
número e data da apresentação: PC-117/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029707

M. S. DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1381;
número e data da apresentação: PC-116/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029693

CONSTRUÇÕES MONTEAGUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2306;
número e data da apresentação: PC-96/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029669

GARAGEM MANUEL PINTO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3332;
número e data da apresentação: PC-92/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007028425

MAREUMAR � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 752;
número e data da apresentação: PC-93/040629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Graciana Santos
Rodrigues. 2007029685

LISBOA
CASCAIS

CARICIAS CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5615
(Cascais).

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000269881

ECOAMBIENTE CONSULTORES DE ENGENHARIA
GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 014208
(Sintra); número e data da apresentação: 3742/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269994
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PRIMARYNET DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
PARA INTERNET, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 006
(Cascais); número e data da apresentação: 3751/02072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269996

SIGESP SERVIÇOS DE GESTÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6796
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502652985; número
e data da apresentação: 4237/050702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000270004

GRANITOS E MÁRMORES JERÓNIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7677
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502894652; número
e data da apresentação: 4238/050702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000270003

TELE MERCÊS COMÉRCIO DE MERCEARIAS
E FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 461
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500676151; número
e data da apresentação: 4230/050702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000270002

PASTELARIA O CHORÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8740
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503184403; número
e data da apresentação: 4231/050702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000270001

ANA CRISTINA & IVONE CALAIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2170
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500737371; número
e data da apresentação: 4232/050702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000270000

SOQUEIMA SOC. COMERCIAL DE MATERIAL
DE QUEIMA E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1533
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500274193; número
e data da apresentação: 4234/050702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269998

CASA DE REPOUSO SÃO JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5189
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502103361; número
e data da apresentação: 4235/050702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269997

M. J. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 295
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505516560; número
e data da apresentação: 4227/050702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269995

VIDOURO COM. DISTR. VINHOS DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4351
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505516560; número
e data da apresentação: 4228/050702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269993

CLASSIC MOTEL SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 103
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505516560; número
e data da apresentação: 4229/050702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269990
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LUZFACIL MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 861
(Sintra); número e data da apresentação: 4225/050702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269986

GERPRINVE GESTÃO E PROMOÇÃO INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8100
(Cascais); número e data da apresentação: 3783/02072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269977

SANDRASOFT � SISTEMAS INFORMÁTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 463
(Cascais); inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 46/
040712.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe.
Sócia: Sandra Cristina Henrique Saraiva.
Que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Tipo social e denominação

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade unipessoal por
quotas e adopta a firma SANDRASOFT � Sistemas Informáticos, Uni-
pessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede

A sociedade tem a sua sede na Rua das Avencas, lote 125, 2.º, C,
2775-331 Parede, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

ARTIGO 4.º

Objecto social

O objecto social compreende a prestação de serviços de análise e
programação de sistemas informáticos, consultoria, comércio, manu-
tenção e reparação de material informático.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e é representado por uma única quota da sócia Sandra Cris-
tina Henrique Saraiva.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A administração e representação da sociedade perante tercei-
ros, em juízo ou fora dele, compete aos gerentes, com ou sem remu-
neração e com ou sem dispensa de caução, conforme for deliberado
em assembleia geral.

2 � Compete à gerência decidir sobre todas as matérias que, nos
termos da lei ou do presente contrato, não sejam expressamente re-
servadas à assembleia geral, nomeadamente sobre as seguintes:

a) Aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade;
b) Alienação, oneração e locação dos estabelecimentos da socie-

dade;

c) Deslocação da sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes e a criação de sucursais, filiais ou agências ou
outras formas locais de representação no território nacional ou es-
trangeiro;

d) Aquisição, subscrição, alienação ou oneração, de participações
em sociedades com objecto social diferente, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas;

e) Realização de todas as operações bancárias, incluindo a abertura,
movimentação e fecho de contas de qualquer espécie e a transferên-
cia de fundos, créditos e valores, por qualquer meio;

f) Venda, cessão ou concessão de licença para uso de marcas, no-
mes comerciais, direitos de publicação e quaisquer outros direitos de
propriedade industrial e direitos de autor de que a sociedade seja ou
venha a ser titular;

g) Prestação de fianças, avales e quaisquer outras garantias, pesso-
ais ou reais;

h) Admissão ou despedimento de pessoal e fixação das respectivas
remunerações.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a intervenção de um gerente.

4 � Fica desde já nomeada gerente da sociedade, com dispensa de
caução e com remuneração a sócia única Sandra Cristina Henrique
Saraiva.

ARTIGO 7.º

Contrato de sócio com a sociedade

A sócia única e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negó-
cios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2004786523

AUTO TRANSPORTES CENTRAL DE MEM MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1130
(Sintra).

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000269329

QUAFERSI CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7159
(Sintra).

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000269322

SANTA JOANA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9107
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503784044.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Helena Maria de
Oliveira Novo Patrício. 1000269209

RESTAURANTE PÉROLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9510
(Cascais): número e data da apresentação: 3065/27062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271171

DAMIÃO & EDUARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 060
(Oeiras): identificação de pessoa colectiva n.º 504649710; número
e data da apresentação: 2843/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271213

PENHA E VITORINO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 772
(Cascais): identificação de pessoa colectiva n.º 504434799; núme-
ro e data da apresentação: 2614/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000272196

MERCEARIA ESTRELA POPULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 333
(Cascais); número e data da apresentação: 4694/20020716.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000272212

SZILARD � IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 616
(Cascais); número e data da apresentação: 4712/20020716.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000272184

CENTRO DE ESTUDOS DE SASSOEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 195
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504344170; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 31/030219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e capital no montante de 50 000 euros e alteração parcial

do contrato quanto ao artigo 3.º:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cem mil euros, representado por vinte mil
acções com o valor nominal de cinco euros cada uma.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2003174745

REISLUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4751
(Cascais); número e data da apresentação: 2539/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000272258

GESNACA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 068
(Cascais); número e data da apresentação: 2541/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000272259

INVESPAREDE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9944
(Cascais); número e data da apresentação: 2542/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2004. � A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000272301

IMOCRÉDITO SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 058
(Sintra); número e data da apresentação: 3784/02072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269970

CAPELO & RODRIGUES CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 864
(Sintra); número e data da apresentação: 3785/02072002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269966

MEADWAY MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 231
(Cascais); número e data da apresentação: 3778/02072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269960

PINPAES CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 785
(Cascais); número e data da apresentação: 3779/02072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269956

SOCIOEXPERT AGÊNCIA DE SERVIÇO SOCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 624
(Sintra); número e data da apresentação: 3780/02072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269943

FADUS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 825
(Cascais); número e data da apresentação: 3781/02072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269938

ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR
MIGUEL ÂNGELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1212
(Cascais); número e data da apresentação: 3766/02072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269934

CRISTBET TRADUÇÕES E LEGENDAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 262
(Cascais); número e data da apresentação: 3768/02072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269932

SONALIS SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 940
(Oeiras); número e data da apresentação: 3770/02072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269931

F* P � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 208
(Sintra); número e data da apresentação: 3743/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269992

FARAME SERVIÇOS MONTAGEM E REPARAÇÕES
METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 181
(Sintra); número e data da apresentação: 3744/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269991

FARAME FÁBRICA DE ARTIGOS DE ARAME, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3380
(Sintra); número e data da apresentação: 3745/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269989

HORTOGUIA SOCIEDADE DE PRODUTOS HORTÍCOLAS
DE ATOUGUIA DA BALEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5453
(Oeiras); número e data da apresentação: 3746/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269988

SOVELA BRINDES DE PRESTÍGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06748
(Oeiras); número e data da apresentação: 3737/020702.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269985

PRESSAR REPRESENTAÇÕES ACESSÓRIOS
PARA MÁQUINAS DE AR COMPRIMIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4730
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500618720; número
e data da apresentação: 3741/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269975

SOLIM EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 207
(Sintra); número e data da apresentação: 3740/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269973

ORFEMA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7777
(Oeiras); número e data da apresentação: 3739/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269971

INTERFRUTAS SOCIEDADE PORTUGUESA
DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 962
(Cascais); número e data da apresentação: 3731/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269968

CONSTRUÇÕES DOMINGOS E GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5562
(Sintra); número e data da apresentação: 3732/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269965

TRADIFOODS COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6235
(Oeiras); número e data da apresentação: 3733/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269964

CARPENTECH SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 018
(Cascais); número e data da apresentação: 3734/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269962

IBERSER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8060
(Oeiras); número e data da apresentação: 3735/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269959

GSEI � GESTÃO DE SERVIÇOS DE EDIFÍCIOS
E DE INSTALAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 696/
011105 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505694212;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 12/021115.

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

2 � Apresentação n.º 12/021115.
Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 anos a partir de 24 de Outubro de 2002.
Mais certifica que foram depositados os documentos respeitantes às

prestações de contas da sociedade em epígrafe, dos anos 2001 e 2002.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2000784518

EDIPIM ESTÚDIOS � PRODUÇÕES VÍDEO E ÁUDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8767
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500811563.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

16 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 48/030326.
Cessação de funções do gerente Nuno José Dias Teixeira e José Maria

Raposo Lopes de Araújo, por renúncia em 17 de Março de 2003.
18 � Apresentação n.º 49/030326.
Designação para gerente Almerindo da Silva Marques, casado, resi-

dente na Rua do Padre Américo, 4, 5.º, direito, Lisboa, e Manuel Duque
Pereira, casado, residente na Urbanização do Jardim das Olaias, Rua
de Soares dos Reis, 15, A1moçageme, em 17 de Março de 2003.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2003121897
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REINO DOS BICHOS � COMÉRCIO DE ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 927
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506353168; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 30/030327.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Reino dos Bichos � Comércio de
Animais de Estimação, L.da, tem a sua sede na loja 1131, do Oeiras
Parque, Avenida de António Bernardo Cabral de Macedo, freguesia e
concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada no mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
podem ser criadas agências, filiais, sucursais ou outra forma de repre-
sentação social dentro do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de animais de esti-
mação, alimentação e artigos destinados ao tratamento e beleza dos
animais de estimação bem como artigos destinados à sua segurança e
bem estar.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas ou participar na sua criação,
mesmo que o objecto desta ou destas sociedades não coincida, no todo
ou em parte, com aquele que a sociedade esteja exercendo, podendo,
ainda, a sociedade associar-se a quaisquer entidades singulares ou co-
lectivas, ou nelas tomar interesses por qualquer forma.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de quatro mil e qui-
nhentos euros pertencente à sócia Marluce � Produções Audiovisuais,
L.da, e outra de quinhentos euros pertencente a ela outorgante Marluce
Revorêdo da Silva.

ARTIGO 5.º

 Os sócios poderão efectuar as prestações suplementares de capital
de que a sociedade carecer, até ao montante de cinquenta mil euros,
bem como os suprimentos que se mostrem necessários, nas condições
que vierem a ser deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A gerência e administração da sociedade e a sua representação em juízo
e for dele competir, a um ou mais gerentes que serão nomeados em as-
sembleia geral que igualmente deliberará sobre a sua remuneração ou não.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a assinatura de um gerente.

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social, a fim de suportar as despesas de consti-
tuição e registo e outras inerentes à própria actividade da sociedade e,
ainda, a adquirir para a sociedade quaisquer bens móveis e tomar de
arrendamento quaisquer bens, imóveis com vista à instalação da soci-
edade, assumindo esta todos os acto praticados pela gerente nesse
período, logo que definitivamente registada.

Está conforme o original.

25 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 2003168770

ABRIL HEARST � EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 07462
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502737239; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 119/030324.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 1.º e 4.º do contrato social que passam

a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Hearst Edimpresa � Editora, L.da

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de trinta e quatro mil novecentos e quinze euros e oitenta e seis cên-
timos, e encontra-se dividido em duas quotas, uma com o valor no-
minal de dezassete mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e no-
venta e três cêntimos pertença da sócia EDIMPRESA � Editora, L.da,
e outra do valor nominal de dezassete mil quatrocentos e cinquenta e
sete euros e noventa e três cêntimos pertença da sócia Magazine
Enterprises C. V.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003133267

JORGE TEIXEIRA SANTOS � ESTABELECIMENTO
DE ENSINO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5667/
900116 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502283904;
inscrições n.os 9 e 10; números e datas das apresentações: 19/020409
e 36/030711.

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

9 � Apresentação n.º 19/030409.
Modificação em sociedade unipessoal.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Termos de alteração: Capital: 5000 euros. Sócio e quota: António

Jorge de Miranda Teixeira dos Santos � 5000 euros.
Facto: nomeação do secretário. Efectivo � João Antunes Leal,

casado, residente na Rua de Gomes Freire, 169, 1.º, esquerdo, Lisboa;
suplente � Ana Paula Santos Morgado, solteira, maior, residente na
Rua de Gomes Freire, 169, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Data: 20 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2002569436

PERGAMINHO DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
E AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2233
(Cascais); número e data da apresentação: 3736/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269957

MEDIA BONUS PUBLICIDADE E MARKETING , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 880
(Cascais); número e data da apresentação: 3729/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas referentes ao ano de
2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269951

RESTAURANTE SOLAR DO FORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 234
(Sintra); número e data da apresentação: 3726/020702.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269948

RESIDENCIAL FIQUEBEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 233
(Sintra); número e data da apresentação: 3725/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269946

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GASPAR,
NOBRE & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3858
(Cascais); número e data da apresentação: 3727/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269942

VIDEOACUSTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4732
(Oeiras); número e data da apresentação: 3723/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269940

PRIMOVEL IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3172
(Cascais); número e data da apresentação: 3724/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269937

PRÓ-NM-ARTIGOS DE PROTECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8693
(Cascais); número e data da apresentação: 3719/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269936

ZAP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5629
(Cascais); número e data da apresentação: 3720/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000269933

FACARP CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 894
(Cascais).

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000269884

ANODIPOL ANODIZAÇÃO E COLORAÇÃO
DE ALUMÍNIOS DE POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 916-A
(Sintra); data da apresentação: 020215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2004816589

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AUTO TÁXIS QUIONGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 952; identificação de pessoa colectiva n.º 500792356; data
da inscrição: 18112002.

Certifico foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
1000270486

GLOBAL ONE � COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4940/940804; identificação de pessoa colectiva n.º 503254053;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 06-2.ª Sec/041012.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 16.º e designação de fiscal

único.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 16.º

A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal único,
que deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores ofici-
ais de contas e que terá um suplente, sendo qualquer deles eleitos em
assembleia geral e sendo o seu mandato, no máximo, de três anos,
podendo ser reeleitos.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos esta-
tutos.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007516497
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BRIJÓIA � JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 00611/890518; identificação de pessoa colectiva n.º 502161744;
data da inscrição: 161002.

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 2008401138

DILA � SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS
E ELECTROTECNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 489; identificação de pessoa colectiva n.º 500907145; data
da inscrição: 091002.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 2008401006

AMADEU FERREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 718/800124; identificação de pessoa colectiva
n.º 500936064; data da inscrição: 081002.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 2008400891

EURO-ATLÂNTICA REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 586/820108; identificação de pessoa colectiva
n.º 501378367; data da inscrição: 081002.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 2008400905

EURO-ATLÂNTICA � INVESTIMENTOS E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 825/671229; identificação de pessoa colectiva
n.º 500101930; data da inscrição: 081002.

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 2008400930

AUTO TÁXIS PIRES & CARMONA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 212/678718; identificação de pessoa colectiva
n.º 500500150; data da inscrição: 081002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 2008400948

ACESSÓRIOS DE BORRACHA PARA AUTOMÓVEIS A. L.
COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 315/630930; identificação de pessoa colectiva
n.º 500303649; data da inscrição: 150702.

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

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2004. � A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 1000266223

DANCUN � INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2560; identificação de pessoa colectiva n.º 502633255; data da
inscrição: 28112002.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008419851

ANTÓNIO RAMOS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 093/20040625; identificação de pessoa colectiva
n.º 500551952; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
04/20040625.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 1.º,

3.º e 5.º
Reforço � 23 004,81 euros, realizado em dinheiro com a quantia

de 23 000 euros, pelo sócio António Joaquim Martins Alves, divor-
ciado, Urbanização da Serra da Mina, lote 81, 2.º, Moinhos da Fun-
cheira, Mina, Amadora; com a quantia de 2,40 euros pelo mesmo
sócio António Joaquim Martins Alves e com a quantia de 2,40 euros
pela sócia Palmira Emília Martins Alves.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação António Ramos & Ramos, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Manuel Teixeira Gomes, 10, 1.º, direito,
freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros e corresponde à soma
das seguintes quotas: duas de valor nominal de mil euros e vinte e três
mil euros, pertencentes ao sócio António Joaquim Martins Alves; e
outra de valor nominal de mil euros, pertencente à sócia Palmira
Emília Martins Alves.

ARTIGO 5.º

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

2 � Fica desde já designado gerente o sócio António Joaquim Mar-
tins Alves.

3 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.
4 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e

contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças, abonações, ou em quaisquer outros actos estranhos aos
negócios sociais.
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Mais certifico o seguinte:
O aumento efectuado pelo sócio, António Joaquim Martins Alves,

no montante de 2,40 euros, foi realizado em dinheiro adquirido na
constância do casamento pelo que é bem comum do dissolvido casal.

A referida sociedade transferiu a sua sede social para o concelho de
Lisboa.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado dos estatu-
tos.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007594013

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GLOBALONIX � TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO
E SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 022/20000321; identificação de pessoa colectiva
n.º 504829297; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/
20041124.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deliberação de redução do capital para cobertura de prejuízos.
Montante da redução: 450 000 euros.
Data da deliberação: 30 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2003393170

GLOBALONIX � TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO
E SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 022/20000321; identificação de pessoa colectiva
n.º 504829297; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: 16 e 17/20041112.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida do Almirante Gago Coutinho,

164, freguesia de São João de Brito, Lisboa.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, para o

triénio de 2003/2005, por deliberação de 28 de Março de 2003.
Conselho de administração � presidente: Inocêncio Manuel Cer-

queira Rodrigues; Maria de Deus Aragão Rodrigues; Paulo Jorge Faria
Teixeira Rodrigues, Rua de José Maria Rodrigues, 56, Gualter, Braga.

Fiscal único � Oliveira Reis & Associados, SROC, Avenida de
Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa.

Suplente � Carlos Alberto Dominguez Ferraz, com o mesmo do-
micílio.

Certifica ainda que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007527294

LIVIG � LIMPEZA E HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7262/19970714; identificação de pessoa colectiva
n.º 502067454; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 11/
20041124.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deliberação de redução de capital para cobertura de prejuízos.
Montante da redução: 498 000 euros.
Data da deliberação: 30 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2003393145

HOTELGAL � SOCIEDADE DE HOTÉIS
DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1820/19811217; identificação de pessoa colectiva
n.º 501231757; inscrição n.º 32; número e data da apresentação:
8/20041011.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O objecto da sociedade é a construção e exploração de hotéis,
ou de outras instalações de interesse turístico e a prestação de servi-
ços, relacionados com a actividade hoteleira e turística, em Lisboa e
no Porto, ou noutras localidades, em Portugal ou no estrangeiro, a
compra, venda e administração de imóveis e operações imobiliárias
em geral, bem como todas as operações financeiras e comerciais re-
lacionadas com o objecto principal.

2 � A sociedade pode participar em sociedades de responsabilida-
de limitada, ainda que tenham objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2006486896

LIVRARIA BERTRAND, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9538/23041910; identificação de pessoa colectiva
n.º 500167079; inscrição n.º 31; número e data da apresentação:
17/20041130.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deliberação de redução de capital para cobertura de prejuízos.
Data da deliberação: 30 de Novembro de 2004.
Montante da redução: 2 895 000 euros.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 2007501988

FERMUNDO � TÉCNICA DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1538/19900320; identificação de pessoa colectiva
n.º 502311541; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/20041019.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Freitas Gazul, 23, freguesia de

Santo Condestável, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2007526140

LISBOATUR � AGÊNCIA TURÍSTICA DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 266/600419; identificação de pessoa colectiva
n.º 501084525; número e data da inscrição: 10/20040823.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004309792
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GRÁFICA DOS ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 385/600510; identificação de pessoa colectiva
n.º 500129738; número e data da inscrição: 10/20040824.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008596265

H. ALVAREZ & ALVAREZ (IRMÃOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 215/621008; identificação de pessoa colectiva
n.º 500536325; número e data da inscrição: 13/20040824.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007522560

LEAL & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 771/800212; identificação de pessoa colectiva
n.º 500921334; número e data da inscrição: 15/20040824.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008473392

JARDIM FLOR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 343/800918; identificação de pessoa colectiva
n.º 501067396; número e data da inscrição: 07/20021202.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007522586

NOVA TERRA � EMPRESA EDITORIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 982/790725; identificação de pessoa colectiva n.º 500881626;
números e datas das inscrições: 11/20030612 e 12/20040825.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007522578

LISBOA � 3.A SECÇÃO

RML � RESIDÊNCIA MEDICALIZADA DE LOURES,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 686/030922; identificação de pessoa colectiva n.º 506481581;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 04/041110.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocação de sede: Rua de Alexandre Herculano, 11, 5.º, freguesia
de Coração de Jesus, Lisboa.

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

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006526898

SUCESSOTRILHO � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 081/021230; identificação de pessoa colectiva
n.º 506346854; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 05; números e data das apresentações: 21 e 22/041111.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de José Luís Tarouca Gil, por
renúncia em 8 de Novembro de 2004 e foi alterado parcialmente o
contrato, quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, artigo 3.º e artigo 7.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Ramalho
Ortigão, 17, 3.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

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 cada uma delas
a cada um dos sócios José Luís de Melo Estima e Joaquim Ribeiro de
Oliveira.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe a gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não sócios.

2 � A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

Gerente designado em 8 de Novembro de 2004: José Luís de Melo
Estima.

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

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006552236

REC CENTRO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 864/021002; identificação de pessoa colectiva
n.º 506223493; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02; número e
data da apresentação: 12/041116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado o
projecto de fusão, por deliberação de 15 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006527495

SELECT AVIATION PORTUGAL � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícu-
la n.º 14 693/040907; identificação de pessoa colectiva
n.º 507050061; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
06/040907.
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Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação Select Aviation Portugal � So-
ciedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da
Liberdade, 180, 6.º, direito, A-R, freguesia de São José.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem o seguinte objecto:
a) Representação de companhias de aviação;
b) A promoção e organização de actividades relacionadas com o

turismo e lazer;
c) A aquisição por qualquer título de prédios rústicos ou urbanos, a

sua construção e administração, posse, exploração e arrendamento de
tais bens e a sua venda total ou parcial segundo convenha, para seu
aproveitamento florestal, agrícola, urbano, industrial ou qualquer ou-
tro a realizar por conta própria;

d) A intermediação e representação de sociedades comerciais,
incluindo as dedicadas ao turismo, lazer, transporte aéreo, terres-
tre, marítimo, fluvial, em regime de comissão, podendo inclusiva-
mente efectuar pagamentos e cobranças em seu nome, assim como
expedir, entregar, despachar, vender, comprar os documentos ne-
cessários à sua actividade, bilhetes, passagens e contratos de trans-
porte;

e) A promoção e conclusão de actos, contratos ou operações de
comércio por conta e em nome de terceiros;

f) A exploração de representações nacionais e estrangeiras;
g) A realização de serviços de assistência em terra, ou supervisão

de handling prestados a companhias aéreas dentro do território por-
tuguês.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social é de trinta mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e correspondente à quota da sócia Select Aviation, S. A., no
montante de trinta mil euros.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas a terceiros, no todo ou em parte, depende sem-
pre do consentimento da sociedade, a quem é atribuído o direito de
preferência.

ARTIGO 5.º

Poderes

A sócia única fica, desde já, autorizada a celebrar todo e qualquer
negócio jurídico que se mostre necessário à prossecução da actividade
da sociedade contemplada no objecto social.

ARTIGO 6.º

Gerência

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence ao não sócio José
Antonio Martinez Garcia, que fica desde já nomeado gerente, vincu-
lando-se a sociedade com a sua assinatura.

ARTIGO 7.º

Os balanços anuais são referentes a 31 de Dezembro do ano a que
respeitarem, e os lucros de cada exercício necessariamente serão apli-
cados de acordo com a deliberação que for tomada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

O gerente, José Antonio Martinez Garcia, fica desde já autorizado
a proceder ao levantamento da quantia correspondente ao capital
social, a fim de fazer face a despesas de instalação e desenvolvimento
da sociedade.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005335258

REPSOL ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS
À AVIAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 609/040803; identificação de pessoa colectiva n.º 507039475;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 29/041119.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 50 000 euros para 500 000 euros, tendo sido alte-
rado parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 4.º, n.º 1 do
artigo 5.º e n.º 1 do artigo 10.º, que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

Capital social e seu aumento

1 � O capital social é de quinhentos mil euros e encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � O capital social está representado por cem mil acções, com o
valor nominal de cinco euros cada uma.

ARTIGO 10.º

Suprimentos, prestações suplementares, prestações
acessórias, negócios entre a accionista e a sociedade

1 � Por deliberações dos accionistas, tomadas pelos votos corres-
pondentes a, pelo menos, três quartos do capital social, poderão ser
exigidas aos accionistas suprimentos e ou prestações suplementares
de capital até ao montante equivalente, para o respectivo accionista,
a dez milhões de euros.

Poderão igualmente ser exigidos suprimentos e ou prestações su-
plementares de capital quer apenas a um ou alguns accionistas quer
em montante que exceda o referido no parágrafo anterior, desde que,
em ambos os casos, a correspondente deliberação seja tornada com o
voto favorável do accionista ou accionistas em causa.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006539477

ORTOPEDIA CAMPO OURIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 184/040309; identificação de pessoa colectiva
n.º 506871304; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
04/041126.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º e 2.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ORTOURIQUE � Comércio Ar-
tigos Ortopédicos, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Silva
Carvalho, 60-B, freguesia de Santa Isabel.

2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de artigos ortopédi-
cos, esteticista, calista, podologista, produtos naturais e nutrição.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009411498

SPEEDGES � INFORMÁTICA E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 109/040226; identificação de pessoa colectiva n.º 504035509;
inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 28 e 29/041028.
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Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
aumentado o capital social de 450 000$ para 5000 euros, e redeno-
minação do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o
contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a adoptar a firma SPEEDGES � Informá-
tica e Serviços, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Carlos
Mardel, 97, rés-do-chão, esquerdo, freguesia do Alto do Pina, conce-
lho de Lisboa.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, por decisão da gerência.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado é de cinco mil euros e
corresponde à quota de igual valor nominal pertencente ao sócio.

É seu sócio Luís Filipe da Silva Pereira.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006552244

STARSALE, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 032/040209; identificação de pessoa colectiva
n.º 506815285; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição
n.º 03; números e data das apresentações: 13 e 14/041110.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Maria Margarida Moreira de Al-
meida Santos e de José Manuel Mendes Dinis Lucas, por renúncia em
26 de Outubro de 2004 e foi alterado parcialmente o contrato, quan-
to ao artigo 8.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

É gerente da sociedade o não sócio Manuel António Costa Serapi-
cos, casado, residente na Rua de Latino Coelho, 39, 2.º, esquerdo, em
Lisboa.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006526804

SPATITUDE � COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS
E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 975/040123; identificação de pessoa colectiva n.º 506801063;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 07/041126.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
quatro mil setecentos e cinquenta euros, da sócia Ana Cristina Solano
Polena da Costa Pinto Horta Osório, e uma do valor nominal de
duzentos e cinquenta euros, do sócio António Mota de Sousa Horta
Osório.

§ único. Em assembleia geral por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até ao valor global de cinquenta mil euros, na
proporção das respectivas quotas, e os sócios podem efectuar supri-
mentos à sociedade.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2009411633

VITÓRIA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 948/340526; identificação de pessoa colectiva
n.º 500449651; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
07/041109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 620 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto aos artigos 3.º, 5.º, 6.º e 8.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de seis quotas, uma de três mil e
quarenta e quatro euros da sócia Maria da Conceição de Mesquita
Penaforte e Costa Albuquerque Gonçalves, uma de quinhentos e trin-
ta e sete euros da sócia Maria Isabel Ferreira de Mesquita Quintela
Penaforte e Costa, uma de cento e trinta e quatro euros do sócio José
António de Mesquita Penaforte e Costa, uma de quatrocentos e no-
venta e oito euros e oitenta cêntimos bem comum do seu dissolvido
casal e outra de trezentos e seis euros e vinte cêntimos da sócia Maria
Zulmira Lança Penaforte Costa e uma de quatrocentos e oitenta eu-
ros do sócio Carlos Gomes Gonçalves.

5.º

No caso de qualquer sócio desejar ceder a sua quota, ou parte dela,
os restantes, na proporção das que já possuíam, terão direito de pre-
ferência na sua aquisição, preferência esta que deverão ou não usar
dentro do prazo de oito dias a contar da oferta, que lhes será feita
por carta registada com aviso de recepção. No caso de nenhum sócio
querer usar deste direito, ou se, decorrido aquele prazo, não manifes-
tou a sua vontade, poderá, então, a quota ou parte dela ser livremen-
te cedida a estranhos.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam a cargo da sócia Maria da Concei-
ção de Mesquita Penaforte e Costa Albuquerque Gonçalves, desde já
nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral.

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

3 � O gerente não poderá, porém usar a firma em actos e contra-
tos que não digam respeito aos negócios da sociedade, tais como abo-
nações, fianças, letras de favor e outros semelhantes, sob pena de o
infractor ser responsável para com a sociedade pelos prejuízos que
lhe causar.

8.º

Em 31 de Dezembro de cada ano dar-se-á balanço geral, que deverá
estar concluído e aprovado nos 90 dias subsequentes, e os lucros líqui-
dos apurados, depois de deduzidos 5 %, pelo menos, para o fundo de
reserva legal, ou os prejuízos serão divididos ou suportados na pro-
porção à quota de cada sócio.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2006526294

SERVIBANCA � EMPRESA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 00022/960904; identificação de pessoa colectiva n.º 503705373;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 35/040421.

Certifico que, com relação ao agrupamento complementar de em-
presas em epígrafe, foi registado o seguinte:

Exoneração das agrupadas BCP Assessores Financeiros, L.da, e
Império Imobiliária, Sociedade de Gestão e Investimento
Imobiliário, S. A., por declaração das exoneradas de 4 de Dezembro
de 2003 e 10 de Dezembro de 2003, respectivamente.

Pela inscrição n.º 19, apresentação n.º 36/040421.
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Com relação ao agrupamento complementar de empresas em epí-
grafe, foi alterado parcialmente o contrato, quanto à cláusula 3.ª, que
passou a ter a seguinte redacção:

CLAÚSULA 3.A

Capital e participação

1 � O agrupamento possui capital próprio no valor de 258 250
euros, integralmente subscrito e realizado pelos agrupados, em nume-
rário, nos valores a seguir indicados:

Banco Comercial Português, S. A. � 132 500 euros;
Banco de Investimento Imobiliário, S. A. � 7500 euros;
BCP Investimento � Banco Comercial Português de

Investimento, S. A. � 65 750 euros;
Banco Expresso Atlântico, S. A. � 7500 euros;
Ocidental � Companhia Portuguesa de Seguros, S. A.  � 750 eu-

ros;
Ocidental � Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S. A.  �

 750 euros;
ICI � Companhia de Seguros, Comércio e Indústria, S. A.  � 750

euros;
Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S. A.  � 750 euros;
CrédiBanco � Banco de Crédito Pessoal, S. A.  � 7500 euros;
Seguro Directo Gere � Companhia de Seguros, S. A. � 750 euros;
AF Investimentos, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da � 750 euros;
AF Investimentos, Fundos Imobiliários, S. A.  � 750 euros;
AF Investimentos, Fundos Mobiliários, S. A. � 750 euros;
IT Car � Aluguer e Comércio de Automóveis, S. A.  � 750 eu-

ros;
Interbanco, S. A. � 7500 euros;
UNILONG � Aluguer de Longa Duração, S. A.  � 750 euros;
CORRETORESGEST, SGPS, S. A.  � 750 euros;
Luso Atlântica� Aluguer de Viaturas, S. A.  � 750 euros;
LEASEFACTOR, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da � 750 euros;
Seguros e Pensões Gere, SGPS, S. A.  � 750 euros;
BCP Capital � Sociedade de Capital de Risco, S. A.  � 750 euros;
Império Bonança � Companhia de Seguros, S. A.  � 1500 euros;
Pensões Gere � Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A. �

750 euros;
Banco ActivoBank (Portugal), S. A.  � 7500 euros;
VSC � Aluguer de Veículos sem Condutor, L.da � 750 euros;
Cisf Veículos � Sociedade de Aluguer, L.da � 750 euros;
F & C Portugal � Gestão de Patrimónios, S. A.  � 750 euros;
SERVIMÉDIA, SGFTC, S. A.  � 750 euros;
BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, L.da � 750

euros;
BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da �

750 euros;
BCP Bank & Trust, Ltd.  � 750 euros;
BCP Teleserviços � Serviços de Comércio Electrónico, S. A.  �

750 euros;
SERVITRUST � Trust and Management Services, S. A. � 750

euros;
Fundação Banco Comercial Português � 750 euros;
IMPERGESTO � Assistência e Serviços, S. A.  � 750 euros;
Luso Atlântica � Mediadora de Seguros, S. A.  � 750 euros.
2 �  ..............................................................................................

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005086797

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CASA DE BERTIANDOS � SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 388/010727; identificação de pessoa colectiva
n.º 505213176; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 14/040106.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3, apresentação n.º 14/040106.
Cessação de funções dos gerentes Estevão Maria Sá Coutinho de

Lancastre e Maria Emília de Sá Coutinho de Lancastre Vaz Pinto,

por terem renunciado respectivamente em 2 de Julho de 2002 e 10
de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2004357029

MANUEL J. LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 190; identificação de pessoa colectiva n.º 500651949;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 09 e inscrição n.º 15; números e data das apresentações:
17, 18 e 19/040602.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 1 675 000$ para
€ 30 000 tendo os artigos 4.º e 7.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de trinta mil euros, acha-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores do activo e corresponde à
soma de três quotas iguais de dez mil euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Alfredo Fernando Ferreira dos Santos Bragança,
Fernando Manuel Antão Pedro e Pedro Manuel Antão Pedro.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade podendo não ser remunerada, se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura de
dois gerentes.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

01 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 17/040602.
Cessação de funções da gerente Maria da Encarnação do Couto Órfão

Lopes, por ter renunciado em 24 de Novembro de 2000.
09 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 18/040602.
Cessação de funções do gerente Bernardino Alves Lopes, por ter

renunciado em 24 de Novembro de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000269888

LOURES

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FANHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 0009;
identificação de pessoa colectiva n.º 501141090; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 06/20040910.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
2 � Apresentação n.º 06/20040910.
Facto: eleição dos membros dos corpos sociais para o biénio de

2004-2005.
Direcção � presidente: Laurentino Lopes Bruno Domingues, ca-

sado, residente na Rua de Manuel Pedro Franco, 21, T. Besoeira; vice-
-presidente: José António Gomes Simões, casado, residente na Rua de
Alexandre Herculano, J. S., 2.º, direito, Santa Iria da Azoia; 1.º secre-
tário: Eduardo António Coelho Duarte, casado, residente na Travessa
da Serra, 1, Fanhões; 2.º secretário: Raul Oliveira Mateus, casado, re-
sidente na Rua do Matadouro, Fanhões; tesoureiro: José Manuel Soa-
res Martinho, casado, residente na Rua de Manuel Pedro Franco, 16-
A, Torre da Besoeira; vogais: Lucas Henriques Marques, casado,
residente em Casal do Andrade, Cabeço de Montachique; Manuel Jo-
aquim de Jesus Viegas, casado, residente na Quinta de São Jorge, Fa-
nhões.

Conselho fiscal � presidente: José Barbo Rodrigues, casado, resi-
dente no Beco do Bom Humor, 3, Fanhões; vice-presidente: Daniel
António Duarte, casado, residente no Beco dos Bombeiros Voluntá-
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rios, Fanhões; secretário-relator: Antónia Maria Claudino Saloio Mar-
ques, casada, residente em Casal Andrade, Cabeço de Montachique.

Data da deliberação: 28 de Fevereiro de 2004.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
de Matos Correia de Azevedo. 2007531801

JUDITE MARIA JESUS DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 880;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504767976; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20040909.

Certifico que por escritura de 30 de Janeiro de 2003, exarada a
fl. 75 do livro n.º 1204-F do Cartório Notarial de Alenquer, foi pedi-
do o seguinte registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 30 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Carla Ferreira do Souto de Jesus.
2003918078

INTERGESINO � GESTÃO DA INOVAÇÃO
E TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 617/
20040416; identificação de pessoa colectiva n.º 504610090; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 01/20041006.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: INTEREXEC � Serviços de Gestão, L.da

Sociedades incorporadas: INTERGESINO � Gestão da Inovação e
Tecnologias, L.da, FOREXEC � Formação para Executivos, L.da, e SI-
TEXEC � Formação e Consultoria de Gestão, L.da

Alterações projectadas na sociedade incorporante: artigo 3.º (Ca-
pital).

Está conforme.

6 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007550962

NCD � CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 884/
20041011; identificação de pessoa colectiva n.º P 507084829; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 09/20041011.

Certifico que por escritura de 2 de Setembro de 2004, exarada de
fl. 74 a fl. 75 do livro n.º 561-I do 12.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe por Noélia Cristina Caeiro
Dias e por Ana Cristina Caeiro Dias, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação NCD � Clínica Médica
Dentária, L.da, e tem a sua sede no Parque Residencial da Quinta do
Almirante, lote 19, 2.º, B, na freguesia de Santo António dos Cava-
leiros, concelho de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar filiais, sucursais ou qualquer outra for-
ma de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de medicina
dentária. Exploração de consultório médico e dentário e de meios
auxiliares de diagnóstico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se inteiramente
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
do valor nominal de quatro mil e novecentos euros pertencente à
sócia Noélia Cristina Caeiro Dias e outra do valor nominal de cem
euros pertencente à sócia Ana Cristina Caeiro Dias.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica a pertencer à sócia Noélia Cristina Caeiro
Dias desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura da gerente.

§ 2.º Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e contra-
tos alheios aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras
de favor ou outros semelhantes.

§ 3.º A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
actos certos e determinados.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outros prazos ou for-
malidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, bem como associar-se em agru-
pamentos complementares de empresas ou em sociedades reguladas
por leis especiais.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de três vezes o valor do capital social.

ARTIGO 8.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios, mas em rela-
ção a estranhos, depende do prévio consentimento da sociedade, a
qual, em primeiro lugar, e em segundo qualquer dos sócios, terá direi-
to de preferência na mesma.

Está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007551233

LOSPINTO � COMÉRCIO DE PAPELARIA
E LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 652;
identificação de pessoa colectiva n.º 503061824.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

17 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Gonçalves.
2002500568

CLÍNICA ORTODÔNTICA DR. SÁ E MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4866/
840426 ; identificação de pessoa colectiva n.º 501458263; inscri-
ção n.º 5 ; número e data da apresentação: 05/20040702.

Certifico que por escritura de 4 de Maio de 2004, exarada de fl. 31
a fl. 33 v.º do livro n.º 545-I do 12.º Cartório Notarial de Lisboa,
foram alterados os artigos 1.º e corpo do artigo 4.º do contrato da
sociedade em epígrafe, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a usar a firma Clínica Ortodôntica Dr. Sá e
Melo, L.da, e tem a sua sede na Rua de Gonçalves Zarco, 10, 1.º, fren-
te, freguesia da Portela, concelho de Loures.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo é de cinco mil euros e corresponde à soma de três
quotas, sendo uma de dois mil e quinhentos euros do sócio Pedro
Joaquim Albuquerque Nunes de Sá e Melo, uma de mil duzentos e cin-
quenta euros e um cêntimo da sócia Maria Angelina Ventura de Paula
Campos Sá e Melo e uma de mil duzentos e quarenta e nove euros e
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noventa e nove cêntimos da sócia Alexandra Margarida Paula Cam-
pos de Sá e Melo.

(Mantém-se a redacção dos § 1.º e 2.º deste mesmo artigo.)

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007554011

MANUELA ANTUNES � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 047/
20011203; identificação de pessoa colectiva n.º P 505772124; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20041011.

Certifico que pela acta n.º 03 de 25 de Março de 2004, da socieda-
de em epígrafe, foi lavrado o seguinte acto de registo:

Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Maria Manuela de Jesus Leal da Silva e Antunes

de Campos.
Data da deliberação: 25 de Março de 2004.

Mais certifico que foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do exercício de 2003.

Está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007550164

NOVICASH � NOVIDADES EM CASH AND CARRY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 476/
940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503301647;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
datas das apresentações: Of. 07/20041011 e 08/20041011.

Certifico que por escritura de 14 de Julho de 2004, exarada de fls. 40
a fl. 42 do livro n.º 383-J do 26.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Mahendra Gandalal.
Causa: renúncia.
Data: 14 de Julho de 2004.

Mais se certifica que pela mesma escritura foi alterado o artigo 3.º
do contrato da sociedade em epígrafe, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de noventa e nove mil setecen-
tos e sessenta euros e está dividido nas seguintes quotas: uma de trinta
e três mil duzentos e cinquenta e três euros e trinta e quatro cêntimos
pertencente ao sócio Indrakumar Ranchod; uma de trinta e três mil
duzentos e cinquenta e três euros e trinta e três cêntimos pertencente
ao sócio Dilipkumar Ranchhod, e uma de trinta e três mil duzentos e
cinquenta e três euros e trinta e três cêntimos pertencente ao sócio
Dipak Gandalal Kanabar.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007551217

AUTO TÁXIS CASTELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 283/
20000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504727559;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
datas das apresentações: Of. 02/20041011 e 01/20041028.

Certifico que por escritura de 30 de Setembro de 2004, exarada de
fl. 74 a fl. 75 v.º do livro n.º 595-H do 6.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foram efectuados os seguintes actos de registo:

Facto: cessação de funções de gerentes.

Gerentes: Osvaldo da Silva Rodrigues e Ondina Matos de Azevedo.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Setembro de 2004.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: 3) Fernando Matos de Oliveira e 4) Amélia

Matos de Azevedo.
Data da deliberação: 30 de Setembro de 2004.

Está conforme.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2007563703

CONFECÇÕES NOVO AMRATLAL GERAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 882;
identificação de pessoa colectiva n.º 502402059; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 08/20041008.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
05 � Apresentação n.º 08/20041008.
Facto: mudança de sede.
Sede: Rua do Padre António Vieira, edifício 2, piso 3-A, Santo

António dos Cavaleiros.

Mais certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007551209

MORATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 881;
identificação de pessoa colectiva n.º 503313769; inscrição n.º 08;
número e data da apresentação: 04/20041008.

Certifico que por escritura de 9 de Outubro de 2004 exarada a fl. 82
do livro n.º 717-A do Cartório Notarial de Loures foram alterados o
corpo do artigo 1.º, artigo 2.º e corpo do artigo 4.º do contrato, pelo
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Moratos, L.da, tem a sua sede
na Rua do General Humberto Delgado, 8, Quinta Nova, São Roque,
freguesia e concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto montagem e assistência de ar condi-
cionado; importação e exportação de peças de máquinas industriais.

ARTIGO 3.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos
sócios Eduardo Jorge Alves Morato Farinha, já anteriormente nome-
ado gerente, e pelo sócio Mário Rui Alves Morato Farinha, desde já
nomeado gerente.

O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2005420824

DISCOLIS � DISTRIBUIDORA COMERCIAL
DE FRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9112;
identificação de pessoa colectiva n.º 502709499; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 18; números e data das apresenta-
ções: 02 e 03/20041008.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
17 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 02/20041008.
Facto: cessação de funções de membro do conselho de administra-

ção Rui Manuel de Deus Rodrigues.
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Causa: renúncia.
Data: 7 de Junho de 2004.
18 � Apresentação n.º 03/20041008.
Facto: designação de membro do conselho de administração Jorge

Manuel Oliveira Amaral, casado, Rua da Paz, fracção D, Aveiro, para
completar o mandato em curso.

Data da deliberação: 8 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2007551160

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

DECORMODA � ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00022; identificação de pessoa colectiva n.º 502960213; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20041025.

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: 25 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 2001349548

BOUTIQUE ALTER MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 00040; identificação de pessoa colectiva n.º 501952462; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20041026.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Maio de 1992.

Conferida, está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 2001349556

PORTO
AMARANTE

SOLDANELA � COMPRA E VENDA DE BENS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício do Carvalhido, entrada 3, fracção CT,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1736/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505644428; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004976535

LUÍS SAMPAIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estradinha, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1647/
010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505539101; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314081

LUFREICONSTROI � CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício do Carvalhido, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1666/
010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505558386; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314090

A. MOURA � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rampa Alta, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 696/
930311; identificação de pessoa colectiva n.º 502953896; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004979844

SUVARI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Murtas, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 640/
920814; identificação de pessoa colectiva n.º 502828463; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004976845

JOÃO CERQUEIRA CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Nora, Figueiró (Santiago), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2195/
030623; identificação de pessoa colectiva n.º 506623289; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008787010

COZIFREIXO � POSTO DE COSTURA MANUAL
DE CALÇADO, L.DA

Sede: Taipa, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1616/
010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505438054; data da
apresentação: 20040628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008786994

SOCOBURGADA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Burgada, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2014/
020521; identificação de pessoa colectiva n.º 506044432; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004178744

AUTO-PESADA DO MARÃO, L.DA

Sede: Paredes Secas, Várzea, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1888/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505614057; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008314260

TRANSPORTES ABOADELENSES, L.DA

Sede: Martim, Aboadela, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1894/
020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505864959; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004969776

ADÃO CARLOS MACEDO PINTO � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Mancelos, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1880/
011217; identificação de pessoa colectiva n.º 505923866; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004969741

JONI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Sobreiro, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 351/
860724; identificação de pessoa colectiva n.º 501699511; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003324577

ELECTRIFICADORA VILA MEANENSE � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Outeiro, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 865/
950411; identificação de pessoa colectiva n.º 503401153; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004969920

ARMAZÉNS PROGRESSO DO MARÃO
CICLOMOTORES, L.DA

Sede: Largo de Sertório de Carvalho, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 229/
800403; identificação de pessoa colectiva n.º 500963983; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003655441

ANTÓNIO CARVALHO & MIGUEL CARVALHO, L.DA

Sede: Monte, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 497/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502305100; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2003655301

M. MOREIRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Largo de Santa Luzia, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 514/
900406; identificação de pessoa colectiva n.º 502346019; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004966777

J. LOPES MONTEIRO, L.DA

Sede: Largo do Conselheiro António Cândido, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 203/
781016; identificação de pessoa colectiva n.º 500804869; data da
apresentação: 20040628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004968559

MOTA & MOREIRA, L.DA

Sede: Nogueira, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1693/
010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505610078; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004178671

QUINTASINFONIA � SOM E IMAGEM, L.DA

Sede: Avenida do 1.º de Maio, 12, Edifício dos Carvalhidos,
entrada 3, 5.º piso, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1225/
980527; identificação de pessoa colectiva n.º 504189999; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004976470

SUSANA, VÂNIA & RICARDO, L.DA

Sede: Murtas, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1010/
961002; identificação de pessoa colectiva n.º 503738166; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004976586

QUINTA DA CASARIA � TURISMO RURAL, L.DA

Sede: Quinta da Casaria, Vila Chã, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1010/
961002; identificação de pessoa colectiva n.º 503785873; data da
apresentação: 20040628.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004979860

GONDOMAR

TÁXIS BRUGINÊZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 105/021120; identificação de pessoa colectiva
n.º 506380556; número e data da apresentação: PC-16/040702.

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

2 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008280586

PORTO � 1.A SECÇÃO

FILIKART � ASSISTÊNCIA, COMERCIALIZAÇÃO
E PROMOÇÃO DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 863/890609; identificação de pessoa colectiva
n.º 502170735; número e data da prestação de contas: 1710/
20040701; pasta n.º 15 549.

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

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002190836

CENTÍMETRO QUADRADO � FABRICO RÁPIDO
DE MOLDURAS E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3224/950523; identificação de pessoa colectiva n.º 503437530;
número e data da prestação de contas: 1514/20040630; pasta
n.º 3224.

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

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008627560

CLÍNICA DENTÁRIA DR. ÂNGELO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3396/950713; identificação de pessoa colectiva n.º 503466999;
número e data da prestação de contas: 1518/20040630; pasta
n.º 3396.

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

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033991

FERNANDES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5961/971126; identificação de pessoa colectiva n.º 504014412;
número e data da prestação de contas: 1516/20040630; pasta
n.º 5961.

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

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008627640

DIFERCOS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3645/951012; identificação de pessoa colectiva n.º 503523690;
número e data da prestação de contas: 1513/20040630; pasta
n.º 3645.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008627578

ESCOLA DE CONDUÇÃO PARANHOS 2002, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 377/20020917; identificação de pessoa colectiva
n.º 506297179; número e data da prestação de contas: 1512/
20040630; pasta n.º 12 377.

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

20 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004034009

BELBRISA � CASA DE ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9127/000630; identificação de pessoa colectiva n.º 505098741;
número e data da prestação de contas: 1511/20040630; pasta
n.º 9127.

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

20 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032014

DR. J. PAIVA VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9780/010110; identificação de pessoa colectiva n.º 505232375;
número e data da prestação de contas: 1510/20040630; pasta
n.º 9780.

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

20 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002996598

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 prestação de contas: 1519/20040630; pasta
n.º 7394.

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

20 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032022

ANTÓNIO RIBEIRO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 244/870526; identificação de pessoa colectiva n.º 501832114;
números e data das apresentações: 1508 e 1509/20040630; pasta
n.º 12 110.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes aos anos de 2002 e 2003, da
sociedade em epígrafe.

20 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005175781

ALVES & BATEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 178/770923; identificação de pessoa colectiva
n.º 500631255; número e data da apresentação: 1524/20040630;
pasta n.º 21 261.

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

20 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032030

CARLOS MOREIRA & DOMINGOS SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 018/810511; identificação de pessoa colectiva
n.º 501180796; número e data da apresentação: 1523/20040630;
pasta n.º 5266.

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

20 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032049

FONTES & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 657/680805; identificação de pessoa colectiva
n.º 501109269; número e data da apresentação: 1522/20040630;
pasta n.º 13 860.

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

20 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032057

CONDE DE PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 846/20020221; identificação de pessoa colectiva
n.º 501497846; número e data da apresentação: 1520/200406; pasta
n.º 11 846.

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

20 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032065

ARMINDA MORGADO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 910/900214; identificação de pessoa colectiva
n.º 502292261; número e data da apresentação: 1506/20040630;
pasta n.º 1612.

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

21 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008627535

FERMA � RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 037/770805; identificação de pessoa colectiva
n.º 500683247; número e data da apresentação: 1908/20040707;
pasta n.º 15 996.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033118

CÓDIO � PROJECTOS, COORDENAÇÃO E DIRECÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 578/890419; identificação de pessoa colectiva
n.º 502145145; número e data da apresentação: 1909/20040707;
pasta n.º 15 634.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033045

DENTE DE LEITE � ARTIGOS PARA BEBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 303/20011120; identificação de pessoa colectiva
n.º 503733113; número e data da apresentação: 1902/20040707;
pasta n.º 11 303.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008326195

ARMANDO & AGOSTINHO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 772/860116; identificação de pessoa colectiva
n.º 501629815; número e data da apresentação: 1899/20040707;
pasta n.º 19 895.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032405

FOTRAÇO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 765/880203; identificação de pessoa colectiva n.º 501929002;
número e data da apresentação: 1900/20040707; pasta n.º 15 775.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004461721

AJB � CONSULTORES EM PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 145/860519; identificação de pessoa colectiva
n.º 501680357; número e data da apresentação: 1897/20040707;
pasta n.º 6293.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032375

BERNARDINO & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7137/981027; identificação de pessoa colectiva n.º 504274627;
número e data da apresentação: 1905/20040707; pasta n.º 7137.

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

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002256250

FRI-RIO � INDÚSTRIA DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 562/891229; identificação de pessoa colectiva
n.º 502263555; número e data da apresentação: 1907/20040707;
pasta n.º 5890.

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

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032367

FAPIMAT � PROJECTOS, COORDENAÇÃO
E DIRECÇÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8581/000131; identificação de pessoa colectiva n.º 504775901;
número e data da apresentação: 1910/20040707; pasta n.º 8581.

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

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032340

CINCO MIL E TREZE � GESTÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4320/960620; identificação de pessoa colectiva n.º 503667340;
número e data da apresentação: 1911/20040707; pasta n.º 4320.

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

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032359

A VILARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5369/210302; identificação de pessoa colectiva n.º 500531129;
número e data da apresentação: 1906/20040707; pasta n.º 13 743.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002256217

BIGONE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8880/000413; identificação de pessoa colectiva n.º 504474529;
número e data da apresentação: 1903/20040707; pasta n.º 8880.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033053
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D6 � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6865/980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504207644;
número e data da apresentação: 1901/20040707; pasta n.º 6865.

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

4 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033061

ATLÂNTICO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3931/960122; identificação de pessoa colectiva n.º 503580422;
número e data da apresentação: 1898/20040707; pasta n.º 3931.

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

4 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033070

CAFÉ LOCARNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 786/800116; identificação de pessoa colectiva n.º 500918422;
número e data da apresentação: 1618/20040701; pasta n.º 1810.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032820

ABERTO AO FUTURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 835/961009; identificação de pessoa colectiva n.º 503761400;
número e data da apresentação: 1703/20040701; pasta n.º 16 339.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032812

CAMPOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 179/821110; identificação de pessoa colectiva n.º 501253467;
número e data da apresentação: 1707/20040701; pasta n.º 17 320.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032790

CONSTRUÇÕES BF, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 428/880818; identificação de pessoa colectiva n.º 502024089;
número e data da apresentação: 1708/20040701; pasta n.º 21 399.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032782

CLÍNICA DENTÁRIA ALEXANDRE BARTILOTTI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 265/20010516; identificação de pessoa colectiva n.º 503505757;
número e data da apresentação: 1719/20040701; pasta n.º 10 265.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004405139

ANABELA MOTA & ALCINA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 896/20031128; identificação de pessoa colectiva n.º 506758826;
número e data da apresentação: 1615/20040701; pasta n.º 12 896.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032871

AGULHA E DEDAL MÁGIGO � RETROSARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9552/001025; identificação de pessoa colectiva n.º 505066076;
número e data da apresentação: 1630/20040701; pasta n.º 9552.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032910

ARAÚJO PEREIRA & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 180/870406; identificação de pessoa colectiva n.º 502805605;
número e data da apresentação: 1717/20040701; pasta n.º 12 746.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004100320

AXIO � GABINETE, PLANEAMENTO, ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 593/910607; identificação de pessoa colectiva n.º 502567732;
número e data da apresentação: 1721/20040701; pasta n.º 25 181.

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

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032944

A. C. � AUDITORIA E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 676/870413; identificação de pessoa colectiva n.º 501811320;
número e data da apresentação: 1706/20040701; pasta n.º 7672.

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

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032987
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BRANDÕES & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 611/601111; identificação de pessoa colectiva
n.º 500530955; número e data da apresentação: 1704/20040701;
pasta n.º 15 510.

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

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032995

EDISCO � EMPRESA EDITORA E DISTRIBUIDORA
DE DISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 168/790817; identificação de pessoa colectiva
n.º 500885699; número e data da apresentação: 1705/20040701;
pasta n.º 21 867.

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

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033002

CLÍNICA MÉDICA DA FOZ � MÉDICOS EM CASA,
C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 309/870504; identificação de pessoa colectiva n.º 501679510;
número e data da apresentação: 1740/20040701; pasta n.º 19 435.

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

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033010

FERNANDO DE CARVALHO & PINTO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 144/730402; identificação de pessoa colectiva
n.º 500112118; número e data da apresentação: 1741/20040701;
pasta n.º 17 285.

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

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002146152

D. M. P. � SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 750/900125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502277785; número e data da apresentação: 1723/20040701.

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

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033029

CARLOS MEXEDO & MATOS LIMA, MEDICINA
PREVENTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3439/950725; identificação de pessoa colectiva n.º 503466689;
número e data da apresentação: 1479/20040701; pasta n.º 3439.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032898

AMANE � GESTÃO DE INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1704/931110; identificação de pessoa colectiva n.º 502931710;
número e data da apresentação: 1715/20040701; pasta n.º 1704.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002139504

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DR. MIGUEL
CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6551/980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504136100;
número e data da apresentação: 1724/20040701; pasta n.º 6551.

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

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033126

CARIÁTIDES � PRODUÇÃO DE PROJECTOS
E EVENTOS CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 001/010307; identificação de pessoa colectiva
n.º 505292910; número e data da apresentação: 1731/20040701;
pasta n.º 10 001.

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

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033150

FRANCISCO TAVEIRA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 550/030127; identificação de pessoa colectiva
n.º 506424260; número e data da apresentação: 1730/20040701;
pasta n.º 12 550.

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

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033142

CONFEITARIA SANTA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 966/880628; identificação de pessoa colectiva n.º 501999140;
número e data da apresentação: 1729/20040701; pasta n.º 2450.

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

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033134
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AS MARTINHAS � SERVIÇOS, CATERING
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4479/960801; identificação de pessoa colectiva n.º 503694924;
número e data da apresentação: 1728/20040701; pasta n.º 4479.

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

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033231

EXISTIR � GABINETE PSICOPEDAGÓGICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 016/010928; identificação de pessoa colectiva
n.º 505708620; número e data da apresentação: 1733/20040701;
pasta n.º 10 016.

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

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033177

ASSISCAFÉ � ASSISTÊNCIA E COMERCIALIZAÇÃO
DE MÁQUINAS DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 196/010427; identificação de pessoa colectiva
n.º 504648721; número e data da apresentação: 1732/20040701;
pasta n.º 10 196.

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

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033169

FRANCISCO M. PROVIDÊNCIA � DESIGNER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1475/930805; identificação de pessoa colectiva n.º 503048470;
número e data da apresentação: 1475/20040701; pasta n.º 1475.

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

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033223

ALBERTINA FERNANDES TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8792/000322; identificação de pessoa colectiva n.º 504844997;
número e data da apresentação: 1515/20040630; pasta n.º 8792.

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

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008627632

ARCHER CONSULTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 219/010504; identificação de pessoa colectiva
n.º 505367505; número e data da apresentação: 1857/20040705;
pasta n.º 10 219.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033371

FOPREN LUSO EDITORIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 354/20010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505502585;
número e data da apresentação: 1858/20040705; pasta n.º 10 354.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033380

CUSTÓDIO & CUSTÓDIO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7544-A/990304; identificação de pessoa colectiva n.º 501830405;
número e data da apresentação: 1860/20040705; pasta n.º 7544.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033398

CLÍNICA DENTÁRIA FISCHER & ÁVILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1547/930914; identificação de pessoa colectiva n.º 503065242;
número e data da apresentação: 1871/20040705; pasta n.º 1547.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004454385

FARMÁCIA CENTRAL DO PORTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7250/981207; identificação de pessoa colectiva n.º 504300393;
número e data da apresentação: 1873/20040705; pasta n.º 7250.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033401

2 SS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8416/991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504786636;
número e data da apresentação: 1879/20040705; pasta n.º 8416.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004069333

AUTO COMERCIAL OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 189/370119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500526745; número e data da apresentação: 1880/20040705.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033428

ARMANDO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 849/770531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500632987; número e data da apresentação: 1881/20040705;
pasta n.º 4523.

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

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033436

AGAMI � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1436/930721; identificação de pessoa colectiva n.º 503048674;
número e data da apresentação: 1749/20040701; pasta n.º 1436.

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

4 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033444

FIASTEN � COMERCIALIZADORA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 638/880113; identificação de pessoa colectiva n.º 501919821;
número e data da apresentação: 1859/20040705; pasta n.º 8480.

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

4 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033452

ANTÓNIO NUNES CALDEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 973/830531; identificação de pessoa colectiva
n.º 501384472; número e data da apresentação: 1459/20040630;
pasta n.º 368.

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

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033975

BASCA, COMÉRCIO DE OBJECTOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 811/840615; identificação de pessoa colectiva
n.º 501448250; número e data da apresentação: 1463/20040630;
pasta n.º 145.

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

19 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004033983

ARDINA � TABACARIA E PAPELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3590/950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503500194;
número e data da apresentação: 1743/20040701; pasta n.º 3590.

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

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007438160

FARMÁCIA SÁ DA BANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 189/440509; identificação de pessoa colectiva
n.º 500530769; número e data da apresentação: 1709/20040701;
pasta n.º 17 011.

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

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004032952

DENTALCIRURGIC � COMÉRCIO DE MATERIAL
DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 047/20040419; identificação de pessoa colectiva
n.º 504578642; número e data da apresentação: 1870/20040705;
pasta n.º 13 047.

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

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004454393

SETÚBAL
SANTIAGO DO CACÉM

SUDOESTE � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 01369/040930; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506902870; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20040930.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade em epígrafe,
constituído por Arménio José Palma Santos, casado com Maria An-
tónia Gonçalves da Costa Palma Santos, na comunhão de adquiridos,
e Luís Pedro da Costa Palma Santos, solteiro, maior, residentes no
Bairro das Flores, 213, Vila Nova de Santo André, por escritura de 24
de Setembro de 2004, exarada a fl. 40 do livro n.º 270-F, do Cartório
Notarial de Santiago do Cacém, que se rege pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SUDOESTE � Agência de Via-
gens e Turismo, L.da, e tem a sua sede no Bairro Pica Pau, Edifício
Brasil, loja 5, em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo An-
dré, concelho de Santiago do Cacém.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser transfe-
rida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste na organização e venda de viagens turísti-
cas; reserva de serviços em empreendimentos turísticos, em casas e
empreendimentos de turismo no espaço rural e nos estabelecimentos,
iniciativas ou projectos declarados de interesse para o turismo; bilhe-
teria e reserva de lugares em qualquer de transporte; representação de
outras agências de viagens e turismo nacionais ou estrangeiras ou de
outros operadores turísticos estrangeiros, bem como a intermediação
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na venda dos respectivos produtos; recepção, transferência e assis-
tência a turistas e todas as actividades acessórias das agências de via-
gens e turismo, constantes do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 209/97, de 13 de Agosto.

3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cem mil euros, representado por duas quotas iguais de cinquenta
mil euros cada, pertencente uma a cada sócio.

4.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, sem-
pre que se verifiquem os seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) O sócio titular ser declarado falido, insolvente, interdito ou ina-

bilitado por sentença judicial transitada em julgado ou sendo pessoa
colectiva, ter sido dissolvido;

c) Infracção às normas, legais ou estatutárias, que regem a cessão
de quotas.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço social e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

5.º

Salvo acordo em contrário, o preço da amortização da quota ad-
quirida nos casos previstos no artigo 4.º será o que, pelo último ba-
lanço aprovado, corresponder ao valor nominal, acrescido da parte
proporcional das reservas.

6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de dois ou três gerentes,
consoante for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios.

7.º

1 � A cessão de quotas é livre, entre os sócios, seus descendentes
e respectivos cônjuges, dependendo do consentimento da sociedade a
cessão a estranhos.

2 � No caso de cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lugar
e os sócios em segundo, terão direito de preferência.

8.º

À gerência é expressamente vedado obrigar a sociedade em actos
ou contratos alheios ao objecto da sociedade, nomeadamente em fi-
anças, abonações, letras de favor e outros actos semelhantes.

9.º

Mediante deliberação unânime dos sócios podem ser exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao montante máximo de 10 ve-
zes o capital social, nas condições a definir em assembleia geral, con-
vocada para o efeito.

10.º

A sociedade pode adquirir participações em quaisquer sociedades
mesmo com objecto diverso do seu e integrar agrupamentos comple-
mentares de empresas, constituir associações em participação e con-
sórcios.

Conferi, está conforme o original.

14 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2006307533

ADÓNIS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Bairro Horizonte, lote 28, Vila Nova de Santo André,
Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00905/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504112546.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 29
de Junho de 2004, com a entrada n.º 55.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307681

FAMAPE � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FARINHAS, L.DA

Sede: Bairro do Fidalgo, posto BP, armazém 7,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00599/920909; identificação de pessoa colectiva n.º 502845384.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 29
de Junho de 2004, com a entrada n.º 57.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307622

SIGRAMAR � SOCIEDADE INDUSTRIAL E GRANITOS
E MÁRMORES, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira de Santo André, lotes 65 e 66,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00649/930330; identificação de pessoa colectiva n.º 502966548.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 01.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307630

MOLAS CACÉM, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira, Ponte Cacém, lote 48,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00747/950526; identificação de pessoa colectiva n.º 503447560.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 08.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307711

OCTÁVIO RAMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada de Odemira, Cercal do Alentejo,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 01224/021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506295826.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 09.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307703

ANTÓNIO TORRES DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Manuel Joaquim Pereira, 47, 1.º, E,
Ermidas do Sado

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 01079/010418; identificação de pessoa colectiva
n.º 505422158.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 11.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307746

MARCELINO PEREIRA � ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Zil, lote 21, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 01104/010625; identificação de pessoa colectiva
n.º 505570718.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 10.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307690

M. SILVA SANTOS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Setúbal, 5, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 01294/030704; identificação de pessoa colectiva n.º 506574504.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 12.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307673

AUTO ALENTEJANA � OFICINA DE REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00330/860721; identificação de pessoa colectiva n.º 501693700.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 14.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307665

SANTICON � COMÉRCIO DE TINTAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 55, rés-do-chão,
esquerdo, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00424/890505; identificação de pessoa colectiva n.º 502154586.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 19.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006307924

TÁXIS ROMEIRINHAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Ramos da Costa, 44, 1.º, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 01073/010329; identificação de pessoa colectiva
n.º 505357518.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 20.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307932

C. RAINHA, L.DA

Sede: Avenida de Manuel da Fonseca, 13, 1.º, esquerdo

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00767/960109; identificação de pessoa colectiva
n.º 503581305.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 21.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307940

PANIFICADORA LÁZARO, L.DA

Sede: Vale de Água, São Domingos da Serra,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00841/970120; identificação de pessoa colectiva
n.º 503810533.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 23.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307959

CELJOPE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Dr. João Silva, lote 3, 1.º, esquerdo,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00335/860918; identificação de pessoa colectiva
n.º 501711929.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 24.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307975

AUTO SÓNIA, L.DA

Sede: Estrada de São Luís, Aldeia do Chaparral,
Cercal do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00231/790329; identificação de pessoa colectiva
n.º 500858918.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 28.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307991

O SABICHÃO � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Sede: Rua do Padre António Macedo, 60, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00798/960723; identificação de pessoa colectiva
n.º 503717568.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 25.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307983

MANUEL ANTÓNIO HERDEIROS, L.DA

Sede: Lugar da Estalagem Nova, Abela, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00371/870722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501856587.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 06.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006307886

M. R. MEDICINA E PREVENÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Estação dos Caminhos de Ferro, 41, 1.º, direito,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 723/950106; identificação de pessoa colectiva n.º 502488123.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 07.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307720

E. V. � CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida de Manuel da Fonseca, 27, 1.º, esquerdo,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00549/911021; identificação de pessoa colectiva
n.º 502633131.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 04.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307738

CAVALINHOS E PEREIRA, L.DA

Sede: Zona de Indústria Ligeira, lote 4C-1, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 00314/850506; identificação de pessoa colectiva
n.º 501539921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2003, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30
de Junho de 2004, com a entrada n.º 02.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006307657

SETÚBAL

CASA DE REPOUSO LARDEDEUS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06700/
20020809.

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

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia
Alexandra de Sousa Correia. 2004688270

CONDECARLOS � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05160/
990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504315226.

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

11 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2005656976

NCI � NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02424/
891227; identificação de pessoa colectiva n.º 502291478.

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

11 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2003591150

DRIMILUX � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06906/
20021223; identificação de pessoa colectiva n.º 506389138.

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

11 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004641088

TECNICALADO � MÁQUINAS E MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03647/
940620; identificação de pessoa colectiva n.º 503250813.

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

11 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2005656984
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PROINCOSTA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05436/
991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504767380.

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

11 de Outubro de 2004.  � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004634073

M. C. A. C. � DIVULGAÇÃO FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05788/
20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505150115.

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

11 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004634090

CLÍNICA LUÍSA TODY � SOCIEDADE DE MEDICINA
FÍSICA DE REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 01538/
831122; identificação de pessoa colectiva n.º 501426469.

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

11 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004647701

CENTRO DIETÉTICO BIOLOGIA E SAÚDE, CDBS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04535/
970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503925608.

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

11 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004647604

COMPANHIA MUNDIAL DO ATLÂNTICO � SOCIEDADE
PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04470/
970414; identificação de pessoa colectiva n.º 503865532.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano
de 2003.

11 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Cristina
Pacheco dos Santos. 2004646462

JACINTO RODRIGUES PIUÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06744/
20020701.

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

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2003701184

CASA DAS NAPAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2784/
910614; identificação de pessoa colectiva n.º 502590629.

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

11 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 2004646454

CIPRIANO BAPTISTA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05798/
20000926.

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

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2004647736

PILARES E RAÍZES � ATELIER DE ARQUITECTURA
E COMPUTAÇÃO GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04615/
971010.

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

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2003701192

SILVA & VILHENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03650/
940624; identificação de pessoa colectiva n.º 503249408.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2003.

11 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 2004646560

SOCIEDADE SETUBALENSE DE CANTARIAS
E MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00386/
610117; identificação de pessoa colectiva n.º 500262373.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2003.

11 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 2004646500

JOSÉ BARROS MARTINS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 01768/
860416.

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

11 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 2004647663

CENTRO DE IMAGIOLOGIA DO PINHAL NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06438/
20011029; identificação de pessoa colectiva n.º 503646253.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do anos de 2002
e 2003.

18 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2003617183



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 15 � 21 de Janeiro de 20051474-(98)

COMPANHIA DAS ARÁBIAS � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04105/
960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503819220.

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

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 1000269683

BROTOFLORA � VIVEIROS DA QUINTA
DE S. FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04784/
980312.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de 2002
e 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia Alexandra
de Sousa Correia. 2003590439

FRANCISCO FERREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 00547/
660616; identificação de pessoa colectiva n.º 500519676.

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

19 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia Alexandra
de Sousa Correia. 2006898108

ANA LAMIM � GABINETE DE CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05961/
20010118.

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

19 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia Alexandra
de Sousa Correia. 2004640405

RIOPNEUS � MONTAGEM EQUILIBRAGEM PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04111/
951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503589080.

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

19 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia Alexandra
de Sousa Correia. 2004640421

TRANSPORTES ASSUNÇÃO CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04300/
960816; identificação de pessoa colectiva n.º 503728160.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de 2002
e 2003.

19 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia Alexandra
de Sousa Correia. 2001056133

CARLOS COSTA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 01685/
850816; identificação de pessoa colectiva n.º 501585095.

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

19 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia Alexandra
de Sousa Correia. 2004634111

ECODAUTO � ENSINO CONDUÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03344/
930527; identificação de pessoa colectiva n.º 503021857.

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

19 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia Alexandra
de Sousa Correia. 2004640383

ELIO DORES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06355/
20011009.

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

19 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia Alexandra
de Sousa Correia. 2004642718

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SABOAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07061/
20030526; identificação de pessoa colectiva n.º 502615699.

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

19 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Sónia Alexandra
de Sousa Correia. 2004640359

TONS DE CEREJA � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06066/
20010405.

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

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2003913289

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES DE CASAS
DE AZEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05863/
20001106.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2003.

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2003913033

LUSITIF � TRANSPORTE, GESTÃO INTEGRADA
E TRATAMENTO DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2321/
890620; identificação de pessoa colectiva n.º 502208430.

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

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001054661
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NAVINTER � GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS
FINANCEIROS E HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2606/
901116; identificação de pessoa colectiva n.º 502460172.

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

 8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 2001054645

TRITURIS � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DE SETÚBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02258/
890404; identificação de pessoa colectiva n.º 502139226.

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

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001054653

SADO RENT � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER
SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03001/
920505; identificação de pessoa colectiva n.º 502766883.

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

8 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2004641096

ANISABE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05382/
991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504590570.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de 2002
e 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2003616268

SOFIMAL � SOCIEDADE DE OFTALMOLOGIA
E IMAGIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02320/
890901.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de 2002
e 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2003617132

FRETINA � CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03798/
941216; identificação de pessoa colectiva n.º 503338168.

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

14 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2004649291

M. C. R. � CLÍNICA DENTÁRIA E GESTÃO
DE SISTEMAS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04271/
960705; identificação de pessoa colectiva n.º 503682748.

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

15 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2004649275

SOCIEDADE DE URBANIZAÇÕES PORTAL DO SADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04302/
960911; identificação de pessoa colectiva n.º 503910864.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de 2002
e 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2003617124

SERVIÇOS DE RADIOLOGIA � CARLOS M. DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05032/
981216.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de 2002
e 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2004641819

FERNANDES, TOMÁS & ROMERO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07045/
20030509.

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

18 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2006898094

SADISUL � SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
DO MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 01587/
840601.

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

14 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2004649305

PAIVA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05381/
991007.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de 2002
e 2003.

15 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2003616250

MIÚDOS, DENTES E C.A � MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07001/
20030324.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2003.

18 de Outubro de 2004. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2004649283

SINES

FIGUEIREDO & IRMÃOS � PASTELARIAS, L.DA

Sede: Zil 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00373/
030492; identificação de pessoa colectiva n.º 502785845; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

18 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004591048

 JOSÉ DOS SANTOS, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00020/
270269; identificação de pessoa colectiva n.º 500462976; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

18 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722232

TECNITEMA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Zil 2, lote 1131, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00357/
040292; identificação de pessoa colectiva n.º 502724218; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

18 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004591021

ROTATIVA � INDÚSTRIA DE COMPONENTES
ROTATIVOS, L.DA

Sede: Zil 2, lote 1131, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00410/
250193; identificação de pessoa colectiva n.º 502922613; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

18 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004591030

 JOSÉ LEANDRO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, lote C, loja B,
Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00740/
220301; identificação de pessoa colectiva n.º 505299119; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

18 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004591013

B. PALMEIRA, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Pêro de Alenquer, 42, lote 170, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00679/
161199; identificação de pessoa colectiva n.º 504696360; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

18 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004591005

TÁXI � QUINTA DOS PASSARINHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta dos Passarinhos, lote 170, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00731/
010201; identificação de pessoa colectiva n.º 505287676; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2004.

18 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004591609

JOSÉ PEREIRA & GOMES � PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Travessa do Vasco, 2-A, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00525/
260396; identificação de pessoa colectiva n.º 503633550; data da
apresentação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2003, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2004.

18 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722216

MANUEL ANTÓNIO SOUSA POMBINHO, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, lote 1, loja C, rés-do-chão,
Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00285/
300389; identificação de pessoa colectiva n.º 501647279; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 04/040804.

Certifico que, por escritura de 21 de Julho de 2004, lavrada no
Cartório Notarial de Sines, a sociedade em epígrafe alterou parcial-
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mente o contrato social quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguin-
te nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de ma-
teriais de fotografia e cinema e de instrumentos de óptica, óptica,
optometria, contactologia, naturopatia e comércio de produtos natu-
rais.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723328

PREDIALOBO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de António Aleixo, 1, 1.º, A, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00561/
170197; identificação de pessoa colectiva n.º 503814865; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 02/040723.

Certifico que, por escritura de 19 de Julho de 2004, lavrada no
Cartório Notarial de Santiago do Cacém, a sociedade em epígrafe
aumentou o capital social na quantia de duzentos mil duzentos e qua-
renta euros e quarenta e dois cêntimos, inteiramente realizado em
dinheiro, alterando parcialmente o contrato social, quanto ao arti-
go 3.º, que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado e subscrito em dinheiro e
nos diversos valores do activo, é de trezentos mil euros, sendo re-
presentado por duas quotas assim distribuídas, uma de duzentos e se-
tenta mil euros pertencente ao sócio Luís Miguel Pádua da Costa
Lobo e outra de trinta mil euros pertencente ao sócio José da Silva
Lobo.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723239

CALEB BRETT PORTUGAL � SUPERINTENDÊNCIA
DE CARGAS, L.DA

Sede: Complexo Petroquímico, Monte Feio, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00906/
040722; identificação de pessoa colectiva n.º 500642117; inscri-
ção n.º 29; número e data da apresentação: 27/040722.

Certifico que, por escritura de 14 de Maio de 2004, lavrada no
23.º Cartório Notarial de Lisboa, a sociedade em epígrafe alterou
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º e 4.º, n.º 3, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a firma Caleb Brett Portugal � Superintendência
de Cargas, L.da, e tem a sua sede no Complexo Petroquímico, lugar de
Monte Feio, freguesia e concelho de Sines.

ARTIGO 4.º

3 � A quota com o valor nominal de cento e quarenta e seis mil
oitocentos e cinco euros, da sócia Caleb Brett Ibérica, S. A., e a
quota com o valor nominal de três mil cento e noventa e cinco
euros, do sócio Jaime António Grave Martins, encontram-se cada
uma delas realizadas em 50 %, devendo as entradas relativas aos
restantes 50 % ser integralmente realizadas em dinheiro até 30 de
Maio de 2007.

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

26 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723220

HATRES � GELATARIA, L.DA

Sede: Rua de António Aleixo, Sineshopping, 28, loja 20, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00661/
070499; identificação de pessoa colectiva n.º 504395254;
averbamentos n.os 01, 02 e 03 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8;
números e datas das apresentações: of. 20, 22, 23 e 24/040722.

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2004, lavrada no
1.º Cartório Notarial do Setúbal, Maria Idalina Bagorro da Silva Pal-
minha, Maria Madalena Amaro do Ó Moura e Teresa Cristina Rami-
nhos Costa renunciaram à gerência da sociedade em epígrafe. Foram
nomeados gerentes as sócias Maria Lucília Costa da Silva e Ana Cris-
tina Guinote Correia da Silva e foram alterados os artigos 3.º, n.º 1, e
4.º do respectivo contrato social, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de treze mil quatrocentos e setenta e nove
euros e cinquenta e seis cêntimos, integralmente realizado em dinhei-
ro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
seis mil setecentos e trinta e nove euros e setenta e oito cêntimos,
pertencentes uma a cada uma das sócias Maria Lucília Costa da Silva
e Ana Cristina Guinote Correia da Silva.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete às sócias que, desde já, ficam
nomeadas gerentes.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de uma gerente.

§ 2.º 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.

25 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723212

FELICIANO & SILVA, L.DA

Sede: Estrada da Costa do Norte, 27, rés-do-chão, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00715/
190700; identificação de pessoa colectiva n.º 505067811; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 06/040804.

Certifico que, por escritura de 7 de Maio de 2004, lavrada no Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades de Setúbal, a sociedade em
epígrafe aumentou o capital social na quantia de vinte mil euros, in-
tegralmente realizado em dinheiro, alterando parcialmente o contra-
to social quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte nova redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de doze mil e quinhentos euros, titulada uma em nome de
cada uma das sócias Sílvia Maria Pereira Garcia Feliciano e Susana
Cândida Gil da Silva.

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

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723255

NAUTIMASCARENHAS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
NÁUTICOS E EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Sede: Porto de Pesca, loja 35, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00907/
040806; identificação de pessoa colectiva n.º 507041313; número
e data da apresentação: 08/040806.

 Certifico que, por escritura de 19 de Julho de 2004, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades de Empresas de Setúbal,
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foi constituída a sociedade em epígrafe entre Luís Miguel Gonçalves
Mascarenhas e Joaquim da Silva Alves Mascarenhas, que se regerá nos
termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NAUTIMASCARENHAS � Co-
mércio de Artigos Náuticos e Equipamentos Electrónicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Porto de Pesca, loja 35, fre-
guesia e concelho de Sines.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação e exportação, co-
mércio por grosso e a retalho de artigos náuticos, desporto, campis-
mo, caça e lazer, equipamentos electrónicos e componentes, materi-
al eléctrico, tintas, vernizes e produtos similares, peças para veículos
automóveis, artigos de decoração, vestuário, calçado, ferramentas,
relógios, ferragens, drogaria, pirotécnicos, material informático, bar-
cos e suas peças e acessórios, motores, geradores, prestação de servi-
ços, assistência técnica, montagem equipamentos, actividade de me-
diação nos jogos sociais do estado, formação de navegadores de recreio,
aluguer e passeios marítimo turística.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quotas:

Uma do valor nominal de quatro mil e novecentos euros, perten-
cente ao sócio Luís Miguel Gonçalves Mascarenhas; e

Uma do valor nominal de cem euros, pertencente ao sócio Joa-
quim da Silva Alves Mascarenhas.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

27 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723263

CEMPOSIS � CENTRO POLICLÍNICO DE SINES, L.DA

Sede: Bairro do 1.º de Maio, 112, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00216/
900308; identificação de pessoa colectiva n.º 501513388;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 09 e 10/040809.

Certifico que, por acta de 2 de Abril de 2003, Manuel Coelho
Carvalho cessou funções de gerente da sociedade em epígrafe, tendo
sido nomeada gerente Maria Cristina Candeias Santa Bárbara.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004591170

CARPINTARIA SETEROMÓVEL � FABRICO
E RESTAURO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Zil 2, lote 1044, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00612/
980326; identificação de pessoa colectiva n.º 504163264;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 20 e 22/040809.

Certifico que Vítor Manuel da Silva Gonçalves renunciou à gerên-
cia da sociedade em epígrafe em 15 de Junho de 2004.

Mais certifico que, por escritura de 15 de Junho de 2004, lavrada
no Cartório Notarial de Sines, foi nomeada gerente da referida soci-
edade Filomena Silva Setero Pereira.

28 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723360

MANJARES D. VASCO, CHARCUTARIA, L.DA

Sede: Rua da Alegria, 8, Centro Comercial de Sines, lojas 18
e 19, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00625/
090698; identificação de pessoa colectiva n.º 504179128; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/040826.

Certifico que, por escritura datada de 12 de Dezembro de 2000,
lavrada no Cartório Notarial de Sines, a sociedade em epígrafe foi
dissolvida e liquidada.

Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2000.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723450

MERGUS � ACTIVIDADES DE LAZER, L.DA

Sede: Zil 1, 86, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00849/
021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506362388; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 06 e 07/040824.

Certifico que, por escritura de 29 de Julho de 2004, lavrada no
Cartório Notarial de Sines, a sociedade em epígrafe aumentou o capi-
tal social na quantia de cinquenta mil euros, realizada e subscrita em
dinheiro, alterando parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º,
n.º 1, que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
sessenta e dois mil e quinhentos euros e corresponde à soma de três
quotas, sendo:

Uma quota no valor nominal de seis mil duzentos e cinquenta eu-
ros, pertencente ao sócio Francisco Manuel Estêvão da Cruz;

Uma quota no valor nominal de seis mil duzentos e cinquenta eu-
ros, pertencente ao sócio João António Estêvão da Cruz;

Outra quota no valor nominal de cinquenta mil euros, pertencente
à sócia Maria José da Costa Estêvão da Cruz.

Mais certifico que, por acta de 30 de Julho de 2004, foi nomeada
gerente da sociedade em epígrafe Maria José da Costa Estêvão da Cruz.

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

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723441

CBND � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM
E AGRICULTURA, L.DA

Sede: Zil 2, lote 235, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00882/
031013; identificação de pessoa colectiva n.º 506509290;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 03 e 04/040827.

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2004, lavrada no
Centro de Formalidades de Empresas de Setúbal, Nuno José Pereira
Machado Dray renunciou à gerência da sociedade em epígrafe. Foi
alterado o pacto social quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passam a ter
a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
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cinco mil euros, pertencente uma a cada um dos sócios Vanessa Ca-
rina da Luz Belela e João Carlos Guerreiro Machado Dray.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade competem a sócios
ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

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

4 � Está já nomeado gerente o não sócio Carlos Manuel Protásio
Belela, divorciado, residente em Foros da Pouca Farinha, Porto Covo,
Sines.

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

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723468

TRANSGÁS ATLÂNTICO � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO, S. A.

Sede: terminal de GNL, apartado 268, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00897/
040301; identificação de pessoa colectiva n.º 504346261; inscri-
ção n.º 6 e averbamento n.º 01 à inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 02 e 03/040811.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo na sociedade em epí-
grafe:

Apresentação n.º 02/040811.
Designação dos membros dos órgãos sociais.
Período: mandato de 2004.
Data da deliberação: 28 de Junho de 2004.
Conselho de administração: presidente � António Luís Guerra

Nunes Mexia; vice-presidente � Frederico Ermoli; vogais: João Car-
los Fevereiro Ferreira de Lima, residente na Avenida de António
Augusto de Aguiar, 58, 1.º, esquerdo, Lisboa, Carlos Manuel Sola Pereira
Mata e Pedro Manuel Pedroso Rodrigues.

Fiscal único: Deloitte & Associados, SROC, Praça do Duque de
Saldanha, 1, 6.º, Lisboa, representada por António Marques Dias, ROC,
residente na Praça do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.

Fiscal único suplente: Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo, ROC,
residente na Praceta de Miguel Torga, 5, 1.º, esquerdo, Setúbal.

Mais certifico que, por carta de 16 de Julho de 2004, António Luís
Guerra Nunes Mexia renunciou às funções de presidente do conselho
de administração da sociedade supra-referida.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2000993214

COMPELMADA � INTERNACIONAL � COMPANHIA
INTERNACIONAL DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES

INDUSTRIAIS, S. A.

Sede: Zil 2, pavilhão 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00487/
170395; identificação de pessoa colectiva n.º 503166383; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 08/040826.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo na sociedade em epí-
grafe:

Apresentação n.º 08/040826.
Nomeação do fiscal único para o triénio de 2002-2004.
Data da deliberação: 21 de Maio de 2004.
Fiscal único � Joaquim Camilo & Associados (SROC), Campo

Grande, 380, lote 3, letra B, piso 1, escritório B, Lisboa, representa-
da por Joaquim Pereira da Silva Camilo (ROC), Campo Grande, 380,
lote 3, letra B, piso 1, escritório B, Lisboa.

Fiscal único suplente: Geoffrey Michael Fletcher (ROC), Campo
Grande, 380, lote 3, letra B, piso 1, escritório B, Lisboa.

29 de Outubro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007723271

VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

JOÃO RODRIGUES FERNANDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 357; identificação de pessoa colectiva n.º 503796875; data da
apresentação: 290604.

Certifico que, nos termos e para efeito dos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foram depositados na respectiva pasta
todos os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

21 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Peixoto Cerqueira Rodrigues. 2004382520

VALENÇA

MARTINEZ & NUÑEZ � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Costa da Ervilha, freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 700;
identificação de pessoa colectiva n.º 504699806; data da apresen-
tação: 290604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007117223

MANÇOA & COSTA, L.DA

Sede: Edifício Temporão, São Gião, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 269;
identificação de pessoa colectiva n.º 502355743; data da apresen-
tação: 290604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007117215

GOMES & BARROS, L.DA

Sede: Rua da Oliveira, 17-19, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 644;
identificação de pessoa colectiva n.º 504222880; data da apresen-
tação: 290604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana M. S.
Oliveira R. Rita. 2007117207

SUBTIL � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE
E SEGUROS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lopes da Silva, 17, 2.º, direito,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 199;
identificação de pessoa colectiva n.º 501776699; data da apresen-
tação: 290604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos de prestação de contas do ano de 2003.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira Castro. 2007117096
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VALENÇA NÁUTICO � BAR, L.DA

Sede: Edifício Náutico, 1.º, Senhora da Cabeça,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 680;
identificação de pessoa colectiva n.º 504308529; data da apresen-
tação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos de prestação de contas do ano de 2003.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007117088

FRIVALENÇA, EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Edifício Gaveto, rés-do-chão, H, Rua de Domingos Aguiar,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 254;
identificação de pessoa colectiva n.º 502207795; data da apresen-
tação: 280604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira Castro. 2007116910

JOSÉ PIRES & RODRIGUES, L.DA

Sede: Oliveira da Mosca, Ganfri, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 294;
identificação de pessoa colectiva n.º 502461721; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira Castro. 2007116120

EUROGRIMAL (PORTUGAL) TRANSPORTES, L.DA

Sede: Edifício Status, lojas 49-55, 1.º, Avenida de São Teotónio,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 689;
identificação de pessoa colectiva n.º 504527924; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira Castro. 2007116146

TRANSVERIN � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de São Teotónio, Edifício Status, 1.º, lojas 49-55,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 969;
identificação de pessoa colectiva n.º 506650740; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira Castro. 2007116138

JÚLIO SOARES & FILHOS, L.DA

Sede: Ermegil, 194, Verdoejo, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 784;
identificação de pessoa colectiva n.º 505450895; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2007116154

MARTINS & MARTINS, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, Vila, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 54;
identificação de pessoa colectiva n.º 500577013; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira Castro. 2007116162

CLÍNICA VETERINÁRIA DE VALENÇA DE DR. JORGE
LINO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, 83, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 939;
identificação de pessoa colectiva n.º 506437027; data da apresen-
tação: 250604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

22 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira Castro. 2007116170

S. T. M. � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, Edifício Status, 1.º, loja 29,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 589;
identificação de pessoa colectiva n.º 503921033; data da apresen-
tação: 290604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos de prestação de contas do ano de 2003.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Liliana Maria S.
O. R. Rita. 2007117070

VILA REAL
CHAVES

CONSTROLMAF � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01351;
identificação de pessoa colectiva n.º 506701409; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 05/031104.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro é de cinco
mil e cem euros, dividido em três quotas iguais no valor nominal de
mil e setecentos euros cada, pertencendo duas ao sócio Manuel Antó-
nio Beleza Correia Sales e uma ao sócio Firmino Teixeira Alves.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo da
gerência.

2 � A gerência será remunerada ou não conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

3 � A gerência da sociedade cabe ao sócio Manuel António Bele-
za Correia Sales, que mantém o cargo.
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4 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

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

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2007218089

CASAS & CHAVES � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 01165;
identificação de pessoa colectiva n.º 505811960; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 02/021104.

Certifico que Rui Fernando da Costa Riça cessou as funções de
gerente, por renúncia, em 17 de Setembro de 2004.

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2007218070

RIBEIROS & ESTEVES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 00956;
identificação de pessoa colectiva n.º 504111914.

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

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria de Lurdes Moura.
2007218097

VISEU
CASTRO DAIRE

ALBERTINO MONTEIRO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 484;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/041006.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se regerá
pelo seguinte contrato:

1.º

Firma e sede

A sociedade adopta a firma Albertino Monteiro � Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua do Vale, sem número, no lugar de Colo do
Pito, freguesia das Monteiras, concelho de Castro Daire.

Por deliberação do sócio, poderá a sede ser transferida dentro de
mesmo concelho ou para outros concelhos limítrofes.

2.º

Objecto

O objecto social consiste no exercido das actividades de terrapla-
nagens e serviços de tractor com cisterna (aterros, desaterros, esca-
vações, nivelamento de terrenos, limpeza dos locais de construção,
drenagens e outras preparações dos locais de construção, incluindo as
actividades de preparação dos terrenos associados às actividades mi-
neiras e drenagem de terrenos agrícolas e florestais).

3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros,
correspondente à quota única de igual valor pertencente ao sócio
Albertino Gonçalves Monteiro.

4.º

Gerência

1 � A gerência remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, recairá sobre o sócio ou não a designar por esta,

ficando desde já designado gerente o sócio Albertino Gonçalves Mon-
teiro.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é ne-
cessária e suficiente a assinatura do gerente.

5.º

Prestações suplementares e suprimentos

Pode o sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser deliberadas em
assembleia geral, podendo também vir a ser-lhe exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante de 100 000 euros.

6.º

Objecto

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Maria Madalena
Martins Rato. 2004932023

CINFÃES

TEIXEIRA & BROCHADO, L.DA

Sede: lugar de Fijó, freguesia de Tarouquela,
concelho de Cinfães

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 34, fl. 18,
livro C-1; identificação de pessoa colectiva n.º 500422966.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 284, livro E-3, apresentação n.º 01/041025.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.
Averbamento n.º 02 à descrição, apresentação n.º 01/041025 (can-

celada).

Conferida, está conforme o original.

 26 de Outubro de 2004. � A Conservadora Interina, Maria Manuel
Ferreira Campos Folhadela de Oliveira. 2005622800

SANTA COMBA DÃO

CABOS DO DÃO � INDÚSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 858; identificação de pessoa colectiva n.º P 507116984; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/20041025.

Certifico que entre Vítor Manuel Alves Nunes, casado, residente
na Rua do Emigrante, 1, Castelejo, São João de Areias, Santa Comba
Dão, Maria Teresa Prata Morais Costa, casada, residente na Rua de
Palmira Bastos, 15, 8.°, esquerdo, Portela de Sacavém, Loures, e José
Ferreira de Morais, casado, residente na Rua do Casal, 7, Edifício Pro-
gresso, 2.°, direito, Santa Comba Dão, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Cabos do Dão � Indústria de
Madeiras, L.da, com sede na Zona Industrial da Catraia, lote 11, fre-
guesia de Couto do Mosteiro, concelho de Santa Comba Dão.

2.º

A gerência poderá deslocar a sua sede para outro local do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais ou quaisquer outras formas de representação, onde e
quando julgue conveniente.

3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de cabos em madeira para
ferramentas, fabricação de paletes e serração de madeiras.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro entrado na
caixa social, é de sete mil e quinhentos euros, correspondente à soma
de três quotas iguais de dois mil e quinhentos euros, uma de cada um
dos sócios.

5.º

1 � Poderão ser exigíveis prestações suplementares de capital até
ao montante do quíntuplo do capital, na proporção das respectivas
quotas, desde que haja deliberação unânime dos votos representativos
do capital social.

2 � Os sócios poderão outorgar com a sociedade contratos de su-
primentos, nos termos e condições a deliberar pela assembleia geral.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação será confiada
aos sócios e ou a estranhos a designar pela assembleia geral, ficando
desde já nomeados gerentes todos os sócios, com ou sem remunera-
ção, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

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

3 � Fora dos actos normais, poderão os gerentes livremente, assi-
nar contratos de locação financeira, representar a sociedade em juí-
zo, comprar, vender ou trocar bens imóveis ou direitos prediais e
veículos automóveis, tomar de arrendamento imóveis para o exercí-
cio do objecto social, e acordar, desistir e transigir;

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos, contratos ou documentos estranhos aos negócios sociais, no-
meadamente em letras de favor, fianças e abonações e responsabili-
dades semelhantes, havendo-se por ineficazes esses actos e podendo
o infractor ser destituído da qualidade de gerente e tornar-se respon-
sável para com a sociedade pelos prejuízos que causar.

7.º

A assembleia geral deliberará, sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade, depois de subtraídas as importâncias necessárias para o fundo
de reserva legal.

8.º

Toda e qualquer cessão total e parcial de quotas feitas a estranhos
fica condicionada à prévia autorização da sociedade, gozando os sócios
não cedentes em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar do
direito de preferência.

9.º

A sociedade assumirá as despesas a com a sua constituição, publica-
ções e registo e as demais para o início da actividade a partir de hoje,
para o que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento do
depósito do capital.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2004. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
2004905956

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

PETROIL � VENDA A RETALHO DE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00165/990921; identificação de pessoa colectiva
n.º 504502042; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090291

DIVERSÕES DIAS � MÁQUINAS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00164/990727; identificação de pessoa colectiva
n.º 504588656; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090305

DOUROCARP � MARCENARIA & CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00122/971121; identificação de pessoa colectiva
n.º 504006967; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090313

QUINTA DA FONTE DO LOBO � SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00128/980304; identificação de pessoa colectiva
n.º 504113330; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090321

DOURO REGAS � MONTAGEM DE SISTEMAS
DE REGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00063/260392; identificação de pessoa colectiva
n.º 502757400; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090330

MACEDO & TALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00117/970923; identificação de pessoa colectiva
n.º 504080334; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090348

LEUNAM � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E VITIVINÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00092/960119; identificação de pessoa colectiva
n.º 503621641; data da apresentação: 29062004.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090356

M. R. TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00118/970925; identificação de pessoa colectiva
n.º 503998559; data da apresentação: 29062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090364

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO TABARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00090/951228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503552321; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090275

SOCIEDADE AGRÍCOLA VINHOS TOSCANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 000181/20000329; identificação de pessoa colectiva
n.º 504913565; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090267

JOSÉ MARIA MAGALHÃES TAVARES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00032/150192; identificação de pessoa colectiva
n.º 501263667; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

27 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090259

TONDELA

CICLOMOTOR DO AREEIRO � COMÉRCIO
E REPARAÇÕES DE VELOCÍPEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00275/
850412; identificação de pessoa colectiva n.º 501486062.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 04/041015.
Cessação de funções de gerente de Alberto da Costa Pais, por óbi-

to, em 30 de Março de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Julita Maria Rego
Gouveia Silva. 2008248569

JOMASIFE � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00751/
990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504609564.

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

15 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Julita Maria Rego
Gouveia Silva. 2008248674

AMBIENTE GLOBAL � SERVIÇOS AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01031/
031014; identificação de pessoa colectiva n.º 506668991.

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

15 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Julita Maria Rego
Gouveia Silva. 2003610170

OLAFRAGMA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00926/
020227; identificação de pessoa colectiva n.º 503070610.

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

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Julita Maria Rego
Gouveia Silva. 2003611649

 TRINDADE & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00235/
810626; identificação de pessoa colectiva n.º 501253874.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas dos
anos de exercício de 2002 e 2003.

19 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Julita Maria Rego
Gouveia Silva. 2003610472

VISEU

PAVISEU � MATERIAIS PRÉ-FABRICADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1494;
identificação de pessoa colectiva n.º 501851020.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762114
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J. F. SANTOS � COMPRA E VENDA DE BENS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2708;
identificação de pessoa colectiva n.º 503343137.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762106

MACHADOS, MONTEIROS & LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2882;
identificação de pessoa colectiva n.º 503563552.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762092

S. P. L. � IMOBILIÁRIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2886;
identificação de pessoa colectiva n.º 503563536.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000754716

GABIFONSECA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3565;
identificação de pessoa colectiva n.º 504213954.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001062885

AO MILÍMETRO � CARPINTARIA E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3454;
identificação de pessoa colectiva n.º 504106260.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001062893

VISMEC � INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2649;
identificação de pessoa colectiva n.º 503282480.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001062907

MECVIS � ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS
ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4507;
identificação de pessoa colectiva n.º 505697548.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001062915

FILIPE & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1132;
identificação de pessoa colectiva n.º 501259201.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001062923

FOTO BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5165;
identificação de pessoa colectiva n.º 506446190.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001062931

SAPATARIA ACADÉMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2287;
identificação de pessoa colectiva n.º 502886722.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001062940

VASCO NUNES DE ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2932;
identificação de pessoa colectiva n.º 503582140.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762084

SIMEÃO CUSTÓDIO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 543.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762076

GÁSVISEU � COMÉRCIO GÁS ENGARRAFADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3390;
identificação de pessoa colectiva n.º 504046187; data da apresen-
tação: 20040621.

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

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2008762432

EUROGALIFONGE � COMÉRCIO ALIMENTAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4130;
identificação de pessoa colectiva n.º 505044579; data da apresen-
tação: 20040621.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2008762440

J. F. ROLO, ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2890;
identificação de pessoa colectiva n.º 503557021; data da apresen-
tação: 20040621.

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

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2008762459

ESTOFCAR � ESTOFOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 901; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500797374; data da apresentação:
20040621.

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

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2008762467

SOLAR DA CERVEJA � CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5050;
identificação de pessoa colectiva n.º 506493180.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006319817

METROCANO � CANALIZAÇÕES E AQUECIMENTO
CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2420;
identificação de pessoa colectiva n.º 503020079.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006319833

LOUREIRO & KRESS � CONTABILIDADE
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3844;
identificação de pessoa colectiva n.º 504441752.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006319825

MOVICOM � SOCIEDADE DE AVICULTURA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4223;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e 3; números
e data das apresentações: 36, 37 e 38/20021003.

Certifico que foram alterados os artigos 1.°, 3.°, 5.° e 6.° do con-
trato que em consequência passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma MOVICOM � Sociedade de Transpor-
tes, Avicultura e Construção, L.da

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes, avicultu-
ra, aluguer de máquinas e construção civil.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de quarenta mil
euros do sócio José Manuel Gomes dos Santos e outra de dez mil euros
da sócia Paula Cristina de Jesus Moita Santos.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, será exercida por um só gerente a nomear pela
mesma, obrigando-se a sociedade em todos os actos e contratos com
a assinatura do gerente a nomear.

Certifico, ainda, que cessou funções de gerente José Manuel Gomes
dos Santos por renúncia em 2 de Outubro de 2002. E que foi nome-
ado gerente Arlindo dos Santos Batista por deliberação de 2 de Outu-
bro de 2002.

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

11 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
da Silva Pereira. 1000185956

MINI MERCADO MORAIS & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 567; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500123640; data da apresentação:
20040621.

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

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2008762386

BRINCOLIVRO � ARTIGOS DE LIVRARIA
E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1679;
identificação de pessoa colectiva n.º 502127287; data da apresen-
tação: 20040621.

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

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2008762394

GONFERROLO � METALÚRGICA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1205;
identificação de pessoa colectiva n.º 501376127; data da apresen-
tação: 20040621.

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

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2008762408

SILDECOR � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1850;
identificação de pessoa colectiva n.º 502330562; data da apresen-
tação: 20040621.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2008762416

CANIBEIRA � AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2325;
identificação de pessoa colectiva n.º 502912596; data da apresen-
tação: 20040621.

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

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2008762424

ELISABETE RAPOSO � CONSULTADORIA
E GESTÃO, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 14; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 819217085; data da apresentação:
20040617.

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

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2006319590

CASA DOS FRANGOS DAS BEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2003;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185543; data da apresen-
tação: 20040617.

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

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2006319582

CONTRAPONTO � CONSULTORIA, CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1964;
identificação de pessoa colectiva n.º 502483601; data da apresen-
tação: 20040617.

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

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2006319574

HOTEL GRÃO VASCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 373; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500095655; data da apresentação:
20040617.

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

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2006319558

SILVERTOC � CONTABILIDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4705;
identificação de pessoa colectiva n.º 505894955; data da apresen-
tação: 20040621.

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

27 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 2006319566

MOTOSLEITE � MOTORIZADAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2929;
identificação de pessoa colectiva n.º 503582239.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006319876

ISABEL LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3738;
identificação de pessoa colectiva n.º 504684345.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006319906

MARQUES & QUENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2787;
identificação de pessoa colectiva n.º 503450790.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006319884

SOÍMA SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE MÁQUINAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 822; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500702985.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

25 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2006319892

1999 GÁS � COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3665;
identificação de pessoa colectiva n.º 504400428.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762068

ERNESTO SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3917;
identificação de pessoa colectiva n.º 504797212.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762050
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AGÊNCIA NOVA INFORMAÇÃO � MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3918;
identificação de pessoa colectiva n.º 504797204.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762041

TÁXIS CHAVES DE OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3998;
identificação de pessoa colectiva n.º 504846400.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762025

 PADARIA E PASTELARIA FERLU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4851.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762017
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