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4. Empresas � Registo comercial
GUARDA
TRANCOSO

MAQUISARAIVA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São José, 6, loja A,
freguesia de Vila Franca das Neves, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 339/
040203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
04022003.

Certifico que, entre Angelino do Nascimento Saraiva, casado com
Teresa Paula Engrácio Fernandes Saraiva, na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAQUISARAIVA � Comércio e
Reparação de Electrodomésticos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Rua de São José, 6, loja A, freguesia de Vila Franca das Naves,
concelho de Trancoso.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e reparação de elec-
trodomésticos e equipamentos de hotelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio Angelino do Nascimento Saraiva.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que por ele
sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Angelino do Nascimento
Saraiva, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas es-
tranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situação
de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do, desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, bem como
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e regis-

to de sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede so-
cial, despesas estas que a sociedade assume logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001897464

LEIRIA
CALDAS DA RAINHA

NUNO ANJOS � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3444; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20021217.

Certifico que por Nuno Alexandre Batista dos Anjos, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nuno Anjos � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Caldas da Rainha, na Rua de
Garcia de Resende, 10-A, freguesia de Santo Onofre, concelho de
Caldas da Rainha.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção. Compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim. Gestão de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, titulada pelo sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está a exercer.

ARTIGO 7.º

O sócio único pode efectuar prestações suplementares até ao montan-
te de 1000 vezes o valor do capital social.

Foi conferida e está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 2000445985

ÓBIDOS

LONDON INVESTIMENTS LIMITED
SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 415;
identificação de pessoa colectiva n.º 980241928; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 8 e 9/20030217.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente Leonardo Marques Lino, soltei-
ro, maior, em 20 de Janeiro de 2003, por destituição.

b) Alteração da forma de obrigar a sucursal, com a assinatura do
gerente António Rosário Lino ou Isabel Marques Lino Sousa, com
poderes para gerir, representar e obrigar a sucursal em todo tipo de
operações e transacções.

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 2001688571

PENICHE

ONIGAMI � DESIGN, PLANEAMENTO E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1264;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030108.

Certifico que entre Carlos Alberto Reis Silva e Manuela da Costa
Andrade Pinto, ambos solteiros, maiores, foi constituída a sociedade
em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ONIGAMI � Design, Planeamento e
Urbanismo, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a arquitectura, arquitectura de inte-
riores e paisagística, engenharia civil, instalações técnicas especiais,
estruturas, hidráulica e saneamento, consultoria, gestão, fiscalização
e planeamento de obras, topografia, urbanismo e design.

ARTIGO 3.º

1 � A sede é na Rua dos Arneiros, 33, no lugar de Geraldes, fre-
guesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

2 � A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido conce-
lho, ou para concelho limítrofe, e bem assim, criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas de representação, no território nacional.

3 � A sociedade poderá participar no capital de outras socieda-
des, ainda que com objecto social diferente.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, já integralmente subscrito e rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas do valor
nominal singular de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Carlos Alberto Reis Silva e Manuela da Costa Andrade Pinto.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral compete a ambos
os sócios Carlos Alberto Reis Silva e Manuela da Costa Andrade Pin-
to, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um só gerente.
3 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da

sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.
4 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a estranhos, gozam de preferência em primeiro
lugar a sociedade e em segundo os restantes sócios.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital social, desde que aprovadas por unanimi-
dade em assembleia geral, e os mesmos poderão celebrar com a
sociedade contratos de suprimentos nos termos a fixar em assembleia
geral.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade depois de deduzida a importância destinada à reserva legal.

ARTIGO 9.º

As Assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os casos em
que a lei exija outras formalidades e sem prejuízo de outras formas
de deliberação dos sócios legalmente previstas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social depositado, para custear as despesas inerentes ao início
da actividade social, bem como celebrar quaisquer contratos e
negócios jurídicos, antes do registo definitivo da constituição.

Está conforme.

9 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000185888

BLEU MARINE � PENSÃO E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 879;
identificação de pessoa colectiva n.º 503984043; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/030214.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, tendo as con-
tas sido aprovadas em 25 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000198653

CARLOS & CÉSAR, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1057;
identificação de pessoa colectiva n.º 505187833; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/030131.

Certifico que foi aumentado o capital de € 24 939,90 para € 104 000.
Foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 3.º e
4.º os quais ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 104 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, dividido nas três seguintes quotas:

a) Uma quota de 26 000 euros, pertencente ao sócio César José
dos Santos Ribeiro;

b) Uma quota de 52 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel
Sousa Jesus;

c) Uma quota de 26 000 euros, pertencente à sócia Dora Cristina
Martinho Jesus Ribeiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence a todos os sócios, desde já nomeados
gerentes, sendo necessárias as assinaturas conjuntas de dois sócios geren-
tes, para validamente obrigar a sociedade.

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

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000198652

LUSOFRESCO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1210;
identificação de pessoa colectiva n.º 506090302; inscrição n.º 2 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e datas das apresen-
tações: 6/020823 e 8/030210.

Certifico que foi nomeado o vogal do conselho de administração,
da sociedade em epígrafe: José Agostinho de Oliveira Santos, em 19 de
Agosto de 2002, até final do triénio em curso.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000198651
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D�EL REI � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 854;
identificação de pessoa colectiva n.º 503808091; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 2/030131.

Certifico que foi aumentado o capital de € 49 879,80 para € 90 000,
tendo, em consequência, sido alterado o contrato de sociedade, quanto
ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
90 000 euros, e representa-se pelas três seguintes quotas: uma, com o
valor nominal de 45 000 euros, pertencente ao sócio José Maria
Rodrigues Franco; uma de 22 500 euros, pertencente à sócia Helena
Maria Inácio Vieira Franco, e uma de 22 500 euros, pertencente ao
sócio Luís Carlos Inácio Vieira Franco.

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

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000198650

CENTRO SOCIAL DA BUFARDA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 6; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503172561; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 8/030131.

Certifica que foi constituída a associação em epígrafe por escritura
de 8 de Fevereiro de 1994, exarada a fls. 26, do livro n.º 55-D, para
escrituras diversas do Cartório Notarial de Peniche, com documento
complementar o qual é composto pelos artigos seguintes:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

A associação adopta a denominação de Centro Social da Bufarda, e
tem a sua sede provisória na Rua de Mestre Paulo, 10- A, no lugar da
Bufarda, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

ARTIGO 2.º

A associação tem como objectivos contribuir para a promoção
integral de todos os residentes na sua área de acção, coadjuvando os
serviços públicos competentes e/ou as instituições particulares, num
espírito de solidariedade humana, cristã e social.

§ único. A área de acção da associação abrange as povoações de
Bufarda, Alto do Foz, Alto do Veríssimo, Ribafria, Bolhos, Carnide,
Carqueja e Paço, no concelho de Peniche, e de Abelheira e Paço, no
concelho de Lourinhã.

ARTIGO 3.º

Para atingir os seus objectivos a associação propõe-se criar e manter:
a) Jardim infantil;
b) Centro de dia;
c) Lar para idosos;
§ 1.º Na medida em que a prática o aconselhe e os meios disponí-

veis o permitam, a associação poderá ainda exercer outras activida-
des, nomeadamente:

a) Creche;
b) Centro de actividades de tempos livres;
c) Apoio domiciliário;
d) Posto médico e de medicamentos;
e) Actividades culturais, desportivas e recreativas;

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

Podem ser associados pessoas singulares, maiores de 18 anos, e
pessoas colectivas.

ARTIGO 5.º

Os associados concorrem para o património social com uma quo-
ta, cuja periodicidade e valor deverá ser fixada por deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Eleger e ser eleito para os cargos sociais;
c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária;
d) Examinar os livros, relatórios, contas e demais documentos.

ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as quotas;
b) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
c) Observar as disposições estatutárias, regulamentos e deliberações

dos corpos gerentes;
d) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para

que foram eleitos.

ARTIGO 8.º

Os sócios, que violarem os deveres estabelecidos no artigo 7.º, fi-
cam sujeitos às seguintes sanções:

a) Repreensão;
b) Suspensão de direitos até 180 dias;
c) Demissão.

ARTIGO 9.º

Perdem a qualidade de associado:
a) Os que pedirem a exoneração;
b) Os que forem demitidos nos termos do artigo 8.º

CAPÍTULO III

Dos corpos gerentes

ARTIGO 10.º

São órgãos da associação:
A assembleia geral.
A direcção.
O conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

Os titulares dos órgãos são eleitos pela assembleia geral por um
período de dois anos.

ARTIGO 12.º

Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as matérias não
compreendidas nas atribuições legais ou estatutárias dos outros órgãos
e necessariamente:

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

mesa e a totalidade ou a maioria dos membros dos órgãos executivos e
de fiscalização;

c) Apreciar e votar anualmente o orçamento e o programa de acção
para o exercício seguinte, bem como o relatório e contas de gerência;

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

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

f) Deliberar sobre a aceitação de integração de uma instituição e
respectivos bens;

g) Autorizar a associação a demandar os membros dos corpos ge-
rentes por actos praticados no exercício das suas funções;

h) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confederações.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral, a quem compete dirigir as reuniões e re-
digir as respectivas actas, é composta por um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente duas vezes em cada
ano; uma, até 31 de Março, para aprovação do relatório e contas da
gerência; e outra, até 15 de Novembro, para apreciação e votação do
orçamento e do programa de acção para o ano seguinte.

2 � A assembleia geral reúne extraordinariamente nos termos
definidos pela lei e pelo regulamento geral interno.

ARTIGO 15.º

A direcção é composta por cinco associados, sendo um presidente,
um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um vogal.
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§ 1.º A associação obriga-se com as assinaturas conjuntas de três
directores sendo sempre obrigatória a do presidente ou, na sua falta
ou impedimento, a do vice-presidente, à excepção dos actos de mero
expediente em que basta uma só assinatura.

§ 2.º A direcção reunirá, obrigatoriamente, uma vez por mês.

ARTIGO 16.º

Compete à direcção gerir a associação e representá-la, incumbin-
do-lhe designadamente:

a) Garantir a efectivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão de fiscali-

zação o relatório e contas de gerência, bem como o orçamento e
programa de acção para o ano seguinte;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem
como a escrituração dos livros nos termos da lei;

d) Organizar o quadro de pessoal e contratar e gerir o pessoal da associação;
e) Representar a associação em juízo e fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e deliberações dos

órgãos da associação.
ARTIGO 17.º

O conselho fiscal é composto por três associados, sendo um presi-
dente e dois vogais, competindo-lhe fiscalizar os actos administrati-
vos e financeiros da direcção, verificar as suas contas e relatórios.

§ único. O conselho fiscal reunirá, obrigatoriamente, quatro vezes
por ano.

ARTIGO 18.º

Compete ao conselho fiscal vigiar pelo cumprimento da lei e dos
estatutos e designadamente: 

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos da
instituição sempre que o julgue conveniente;

b) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros às
reuniões do órgão executivo, sempre que o julgue conveniente;

c) Dar parecer sobre o relatório, contas e orçamento e sobre todos
os assuntos que o órgão executivo submeta à sua apreciação.

CAPÍTULO IV
Disposições diversas

ARTIGO 19.º

São receitas da associação:
a) As jóias e quotas dos associados;
b) As comparticipações dos utentes;
c) As doações;
d) Os subsídios do Estado, autarquias locais, ou de outros organis-

mos oficiais;
e) Os donativos e subscrições;
f) Outras receitas.

ARTIGO 20.º

No que estes estatutos sejam omissos, rege o regulamento geral in-
terno cuja aprovação e alteração são da competência da assembleia geral
e demais legislação aplicável, designadamente a estatuída no Código Civil.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000198649

AI QUE BOM � PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 585;
identificação de pessoa colectiva n.º 502486040; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/030217.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, tendo as con-
tas sido aprovadas em 28 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Dionísia Maria Sousa
Levita. 1000198724

LISBOA
AZAMBUJA

ESCAPES AUTORUSSO � SERVIÇOS DE MECÂNICA,
PINTURA E CHAPA EM VEÍCULOS LIGEIROS E PESADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 790;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20030218.

Certifico que António Rui Rebelo Ferreira e mulher, Filomena
Etelvina Nunes Andrade Ferreira, casados na comunhão geral, cons-
tituíram a sociedade com a denominação em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Escapes Autorusso � Serviços
de Mecânica, Pintura e Chapa em Veículos Ligeiros e Pesados, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro da Liberdade, 3, lugar,
freguesia e concelho da Azambuja.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de mecâ-
nica, pintura e chapa em veículos ligeiros e pesados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora ou quando for incluída em
massa falida.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2002817626

BARROSO CONSULT � CONSULTORIA E GESTÃO
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 791;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030219.

Certifica que Carlos Miguel Antunes Barroso e Nuno Ricardo Antunes
Barroso, ambos solteiros, maiores, constituíram a sociedade com a
denominação em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Barroso Consult �
Consultoria e Gestão de Segurança, L.da, e tem a sua sede na Estrada
Nacional n.º 3, km 8.7, freguesia e concelho de Azambuja.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada, quer
dentro do mesmo concelho, quer para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto consultoria em sistemas da qualida-
de, formação, gestão de segurança e prestação de serviços de conse-
lheiro de segurança.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 4750 euros, pertencente ao sócio Carlos Miguel Antunes
Barroso; e outra no valor nominal de 250 euros, pertencente ao só-
cio Nuno Ricardo Antunes Barroso.

ARTIGO 4.º

l � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até
ao montante correspondente a 10 vezes do capital social, ficando todos
os sócios a elas obrigados, na proporção das respectivas quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é necessária a assinatura do sócio Carlos Miguel Antunes
Barroso.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos ou con-
tratos estranhos ao objecto social.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, mesmo entre sócios, depende
do prévio consentimento da sociedade, que goza de direito de prefe-
rência, em primeiro lugar, gozando os sócios não cedentes desse di-
reito, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à constituição da reserva legal, serão aplicados conforme
for deliberado em Assembleia Geral, podendo ser aplicados, no todo
ou em parte, para a constituição ou reforço de quaisquer reservas,
para gratificação aos gerentes pelo bom desempenho das suas fun-
ções, ou para quaisquer outros fins julgados convenientes aos interes-
ses sociais.

ARTIGO 8.º

l � A amortização de quotas, no todo ou em parte, é admitida nos
casos seguintes:

a) Se estas forem objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamen-
to ou outra providência que possibilite a sua venda judicial;

b) Se, em consequência de dissolução do casamento, não ficarem a
pertencer ao sócio titular;

c) Por acordo com o respectivo titular, seus herdeiros, represen-
tante legal ou tutor;

d) Se forem cedidas com infracção do disposto no artigo 6.º do
pacto social.

2 � Os sucessores de sócio falecido têm o direito de exigir a amor-
tização da ou das respectivas quotas.

3 � Na falta de acordo, a contrapartida da amortização será apu-
rada em balanço a efectuar expressamente para o efeito, e será paga
pela sociedade em quatro prestações semestrais, iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira 90 após a data da deliberação, não se vencen-
do juros.

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os sócios restantes, e com os herdeiros ou
representantes legais do falecido ou interdito, devendo os herdeiros
nomear um entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a
quota permanecer comum.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2002817634

IMOAZA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 632;
identificação de pessoa colectiva n.º 504950320; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030212.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de Maria
João Castanho Caldeira Cavadinhas Medeiros de Oliveira, por renún-
cia, em 1 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2002817642

O CELEIRO DO CAMPINO � SNACK-BAR
E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Azambuja. Matrícula n.º 789;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030218.

Certifico que João Vasco Carreira Simões, casado com Deolinda do
Rosário Cardoso Gonçalves, na comunhão de adquiridos, e Luís Alberto
Cardoso Gonçalves, casado com Maria Irene Henriques Gonçalves, na
comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade com a denomina-
ção em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de O Celeiro do Campino �
Snack-Bar e Restaurante, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede na Rua Corte das Freiras, lote 23, 1.º,
direito, freguesia de Vila Nova da Rainha, concelho da Azambuja.

2 � Por simples decisão da gerência, poderá a sociedade transferir
a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar sucur-
sais, filiais, agências, ou qualquer outra forma de representação social,
em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração da actividade de café,
snack-bar e restaurante.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, cada uma, pertencentes aos sócios João Vasco Carreira
Simões e Luís Alberto Cardoso Gonçalves.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,

à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos
sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de acordo
com o que foi deliberado em assembleia geral, compete a dois geren-
tes, sócios ou não.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, João Vasco Carreira Simões
e Luís Alberto Cardoso Gonçalves.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica obrigada pelas assinaturas de dois gerentes,
ou de um gerente e de um procurador, dentro dos limites conferidos
na procuração, porém, em actos de mero expediente é bastante a
assinatura de um gerente.

2 � É, porém, vedado aos gerentes vincular a sociedade em letras
de favor, fianças, abonações ou em quaisquer outros actos semelhan-
tes ou estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objecto

de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que possa
resultar a sua alienação judicial;

d) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja declara-
do falido.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 107 � 9 de Maio de 20039842-(138)

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 2002817618

CASCAIS

NJC � GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 122 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 49/020619.

Certifico que, entre Cesaltina dos Milagres Silva Gromicho da Cruz;
Nuno Ricardo da Silva Gromicho da Cruz, e Altino Jerónimo Gromicho
da Cruz, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação NJC � Gestão e Organização
de Empresas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede social na Rua Luís de Camões, 33, na
localidade de Lourel, freguesia de Santa Maria e S. Miguel, concelho
de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encer-
rar sucursais, filiais, agências, ou qualquer outra forma de representação
social, em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de apoio
à gestão, organização e racionalização de empresas.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutra sociedade, mes-
mo de responsabilidade ilimitada, e associar-se em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de
3500 euros, outra de 1400 euros e outra de 100 euros, pertencentes
respectivamente aos sócios, Cesaltina dos Milagres Silva Gromicho
da Cruz, Nuno Ricardo Silva Gromicho da Cruz e Altino Jerónimo
Gromicho da Cruz.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios.
2 � A cessão a estranhos, depende do consentimento da socieda-

de, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lugar, e
aos sócios não cedente em segundo, a exercer nos termos legais.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de acordo
com o que for deliberado em assembleia geral, será exercida por um
gerente.

2 � O gerente será designado em assembleia geral, por mandatos
de três anos.

3 � Fica desde já nomeada gerente para o primeiro mandato a
sócia Cesaltina dos Milagres Silva Gromicho da Cruz.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade encontra-se validamente obrigada, em todos os
seus actos e contratos, com a assinatura do gerente.

2 � É, porém, vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos
estranhos ao objecto da mesma.

ARTIGO 8.º

As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;

c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objecto
de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que possa
resultar a sua alienação judicial.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 1000172952

AIDA & ARAÚJO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 995 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504785230.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas, relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

4 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000098432

LIMPOCLEAN � SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO
E AMBIENTE, S. A.

(anteriormente SLJ � SERVIÇOS DE LIMPEZA
E JARDINAGEM, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9597 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503501670;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 11; números e
datas das apresentações: 3/021221 e 103/020225.

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

Aprovação do projecto de fusão.
Data da deliberação: 15 de Janeiro de 2002.
Fusão e transformação, passando a sociedade a reger-se pelos

artigos constantes do seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de LIMPOCLEAN � Serviços
de Limpeza, Manutenção e Ambiente, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua da Garagem 10, em Carnaxide, fregue-
sia de Carnaxide e concelho de Oeiras.

2 � O conselho de administração poderá transferir a sede, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar,
dentro ou fora do País, delegações, agências ou quaisquer formas de
representação que julgue convenientes, bem como promover o res-
pectivo encerramento.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de limpeza,
manutenção técnica e conservação em interiores e exteriores; presta-
ção de serviços técnicos e especializados de limpeza; projecto, realiza-
ção e conservação de jardins, elaboração de projectos de beneficiação
do ambiente, sua execução, manutenção e actualização; prestação de
serviços de desinfecção e desinfestação; representações, comércio,
importação e exportação de consumíveis e produtos de limpeza, quí-
micos e equivalentes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades de responsabilidade limitada, ainda que com objecto
diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por legislação
especial e em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é estabelecida por tempo indeterminado e
o seu começo conta-se da data da constituição.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade tem o capital social de 670 000 euros, representado
por 134 000 acções do valor nominal de cinco euros, cada uma.

2 � O capital social encontra-se integralmente realizado em di-
nheiro.

3 � No caso de alienação de acções nominativas ou de subscrição
de novas acções representativas de aumentos de capital, terão prefe-
rência os accionistas que o forem à data da subscrição, na proporção
das que já possuam, salvo se de outro modo for deliberado pela
assembleia geral.

4 � Se algum accionista não quiser usar do seu direito de preferên-
cia, este devolver-se-á aos restantes accionistas, respeitando-se sem-
pre a proporção da posição accionista que detenham.

ARTIGO 7.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador e, ressalvados os
limites estabelecidos por lei, serão reciprocamente convertíveis à von-
tade do accionista a cargo de quem ficam as despesas de conversão.

2 � O capital social será materializado em títulos de uma, 10, 50,
100, 500 e 1000 acções.

3 � Os títulos serão subscritos por dois administradores, podendo
as respectivas assinaturas ser de chancela, autenticadas com o selo
branco da sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto até ao
montante de metade do capital social, bem como qualquer tipo de
obrigações, tudo nos termos da lei e nas condições estabelecidas pela
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá, nos termos da lei, emitir, adquirir e alienar
acções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações em
direito permitidas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

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

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto.

2 � Os membros do conselho de administração, o fiscal único e os
accionistas sem direito a voto têm o direito de assistir e participar nos
trabalhos das assembleias gerais, sem direito a voto nessas qualidades.

3 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 12.º

1 � Os accionistas com direito a participar na assembleia geral
poderão fazer-se representar pelo respectivo cônjuge, qualquer des-
cendente ou ascendente, qualquer membro do conselho de administra-
ção ou outro accionista que, também por direito próprio, faça parte
da mesma, mediante procuração ou simples carta dirigida ao presi-
dente da mesa, identificando o mandatário e especificando a que reu-
nião se destina.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa a quem
legal ou voluntariamente couber a respectiva representação, median-
te procuração ou simples carta dirigida ao presidente da mesa, identi-
ficando o mandatário e especificando a que reunião se destina.

ARTIGO 13.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas nos termos da lei e
poderão funcionar nos termos previstos no código das sociedades
comerciais.

2 � São admitidas deliberações unânimes por escrito, nos termos
do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 14.º

1 � A mesa da assembleia será constituída por um presidente, um
secretário efectivo e um secretário suplente eleitos trienalmente en-
tre os accionistas ou pessoas estranhas à sociedade.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar a assembleia, orga-
nizar e dirigir as reuniões.

3 � O secretário exercerá, para além de outras estabelecidas na
lei, as funções previstas no artigo 446.º-B do Código das Sociedades
Comerciais.

4 � Na falta ou não comparência do presidente da mesa da
assembleia geral, desempenhará as suas funções o fiscal único.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano,
no primeiro trimestre e extraordinariamente nos termos previstos na
lei e nestes estatutos.

2 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que o
conselho de administração ou o fiscal único julguem conveniente ou,
ainda a requerimento de accionistas que representem, pelo menos, 30%
do capital social e sejam accionistas há pelo menos 30 dias.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral ordinária terá por objecto:
1 � Discutir, aprovar ou modificar o relatório, balanço e contas

do conselho de administração e o relatório e parecer do fiscal único.
2 � Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

sociais.
3 � Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido

convocada.

ARTIGO 17.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria dos
votos dos accionistas presentes ou representados, salvo quando a lei
exigir maior número, ou nos casos seguintes, em que será necessária
maioria absoluta dos votos correspondentes à totalidade do capital
social emitido, ainda que se trate de segunda convocação:

a) Dissolução da sociedade;
b) Alteração de estatutos;
c) Emissão de obrigações ou de acções preferenciais sem voto;
d) Supressão do direito de preferencia dos accionistas.

CAPÍTULO V

Administração e fiscalização

ARTIGO 18.º

1 � A administração da sociedade cabe a um conselho de adminis-
tração composto por três ou cinco membros, eleitos pela assembleia
geral.

2 � Os administradores podem ou não ser accionistas e serão elei-
tos pelo período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � Ao presidente do conselho de administração, eleito pela
assembleia geral, cabe voto de qualidade em caso de empate nas deli-
berações.

4 � A assembleia geral fixará o número de membros que hão-de
constituir o conselho de administração.

5 � Os membros do conselho de administração poderão, mediante
deliberação da assembleia geral, ser dispensados de caução.

ARTIGO 19.º

O conselho de administração poderá preencher até à assembleia
geral seguinte as vagas que nele ocorram.

ARTIGO 20.º

Compete ao conselho de administração, além das atribuições deri-
vadas da lei e dos presentes estatutos:

a) Gerir os negócios sociais com base em planos anuais e plurianuais
e efectuar todas as operações relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, activa e passivamente, em juízo e fora
dele, propor e contestar quaisquer acções, transigir e desistir das mes-
mas e comprometer-se em arbitragens, devendo para o efeito, sem-
pre que a lei o imponha constituir mandatário;

c) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens, móveis ou
imóveis, incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações, dentro dos
limites e condições da lei;

d) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da sociedade;
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e) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou es-
trangeiro e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;

f) Nomear e demitir directores, consultores técnicos e quaisquer
outros empregados, bem como constituir mandatários para determi-
nados actos;

g) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

h) Designar quaisquer outras pessoas para o exercício de cargos
sociais noutras sociedades;

i) Deliberar que a sociedade preste às sociedades de que seja titular
de acções, quotas ou partes sociais apoio técnico e financeiro, conce-
dendo empréstimos e prestando avales e fianças.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração poderá designar um administra-
dor-delegado, definindo na acta de designação os poderes que entenda
conferir-lhe.

2 � São acumuláveis as funções de presidente e de administrador-
-delegado.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reunirá, sempre que o interesse
da sociedade o exija, ordinariamente, segundo a periodicidade que ele
próprio fixar, e extraordinariamente, mediante convocação escrita
do seu presidente.

2 � As suas deliberações, que constarão de acta, serão tomadas
por maioria dos membros que o compõem.

3 � O conselho poderá deliberar por escrito, desde que a delibera-
ção seja tomada por unanimidade dos seus membros.

4 � Poderá qualquer administrador, impedido ou ausente, conferir
poderes a outro administrador para o representar em qualquer reunião
do conselho, bastando para o efeito, uma simples carta dirigida a quem
presidir à mesma.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com as assinaturas de dois administradores;
b) Com a assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos pode-

res que lhes hajam sido conferidos.
c) Com a assinatura do administrador com poderes especiais dele-

gados para o acto.
ARTIGO 24.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
que será obrigatoriamente revisor oficial de contas ou Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, o qual terá as atribuições fixadas na lei
e nos presentes estatutos

2 � O fiscal único terá um suplente, que será necessariamente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 25.º

1 � A remuneração dos membros dos cargos sociais será fixada
pela assembleia geral, podendo assumir a forma de ordenado fixo,
percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou apenas
em algumas dessas modalidades.

ARTIGO 26.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará três anos, sendo
admitida a sua reeleição uma e mais vezes.

CAPÍTULO VI

Dos exercícios sociais, lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 27.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Anualmente será feito um balanço que se encerrará com data

de 31 de Dezembro.

ARTIGO 28.º

Deduzidas as parcelas que, por lei, se devam destinar à formação da
reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual
terão a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta delibe-
rar distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 29.º

O conselho de administração, ouvido o fiscal único, poderá delibe-
rar a distribuição aos accionistas de lucros ou reservas no decurso de
um exercício, nos casos previstos na lei.

CAPÍTULO VII

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 30.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 31.º

A liquidação, consequência da dissolução social, será realizada por
uma comissão de três membros eleitos pela assembleia geral nos ter-
mos da lei.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

Os membros dos órgãos sociais permanecem em exercício até à
tomada de posse dos que forem designados para os substituir.

Esta certidão está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
de Almeida Brazão Carvalho. 1000185391

LISBOA � 1.A SECÇÃO

A E C � ANESTESIA E CIRURGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7756/980903; identificação de pessoa colectiva n.º 504229850;
inscrição n.º 16102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099096

ADMISSOS � ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1223/900201; identificação de pessoa colectiva n.º 502283459;
inscrição n.º 16102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099094

ELO SEGUROS � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 427/841212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501473840; inscrição n.º 16102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099093

EDITORIAL AVANTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 059/740629; identificação de pessoa colectiva
n.º 500090440; inscrição n.º 16102001.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099090

AROMOL � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 197/830624; identificação de pessoa colectiva
n.º 501382585; inscrição n.º 16102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099087

EMERY WORLDWIDE (PORTUGAL) � TRANSITÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7987/981228; identificação de pessoa colectiva n.º 504495267;
inscrição n.º 15102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099083

EMECO � EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGEM
E COMPUTORIZAÇÃO ÓPTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 683/770617; identificação de pessoa colectiva
n.º 500642010; inscrição n.º 15102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099082

ANTÓNIO CADETE (DESPACHANTE OFICIAL)
E CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 881/860415; identificação de pessoa colectiva
n.º 501640843; inscrição n.º 12102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099081

AMBICARE � PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE
E RECURSOS NATURAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8229/990506; identificação de pessoa colectiva n.º 504703919;
inscrição n.º 12102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099079

AGÊNCIA FUNERÁRIA DO ALTO DO PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 877/850328; identificação de pessoa colectiva
n.º 501480161; inscrição n.º 12102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099078

AUTO TÁXIS CUVELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 237/680404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500319529; inscrição n.º 12102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099077

AUTO TÁXIS CRISTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 134/861125; identificação de pessoa colectiva
n.º 500844704; inscrição n.º 12102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099075

EMPRESA DE EXPOSIÇÕES SUCESSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4279/931209; identificação de pessoa colectiva n.º 503120340;
inscrição n.º 12102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099074

ANA DOS ANJOS FELISBERTO RAIMUNDO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6056/960709; identificação de pessoa colectiva n.º 503677329;
inscrição n.º 12102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099073

ABSOLUTA � PRODUÇÕES, PUBLICIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3726/930309; identificação de pessoa colectiva n.º 502949333;
inscrição n.º 12102001.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099072

ARTIS � ENGENHARIA E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9290/000802; identificação de pessoa colectiva n.º 505009862;
inscrição n.º 11102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099069

ESTEVES & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5910/960419; identificação de pessoa colectiva n.º 503630020;
inscrição n.º 11102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099067

A ZONA 1 � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 293/550215; identificação de pessoa colectiva n.º 500680663;
inscrição n.º 11102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099065

BRANCO & ROSA � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2274/910625; identificação de pessoa colectiva n.º 502577959;
inscrição n.º 11102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099062

AZIPRAIA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8975/000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504953664;
inscrição n.º 10102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099059

A. SILVA & MARIA GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 415/790323; identificação de pessoa colectiva
n.º 500859272; inscrição n.º 10102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099058

AGRIMÉDIA, PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5255/950517; identificação de pessoa colectiva n.º 503419788;
inscrição n.º 10102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099057

ESTRUTURAS XXI � ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6007/960620; identificação de pessoa colectiva n.º 503665240;
inscrição n.º 10102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099056

EDIÇÕES JÚLIO REIS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 002/851210; identificação de pessoa colectiva n.º 501580913;
inscrição n.º 10102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099053

A. P. COELHO & ASSOCIADOS, CONTABILISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4910/941129; identificação de pessoa colectiva n.º 503309931;
inscrição n.º 10102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099052

ALGOZGEST � TURISMO DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 251/890110; identificação de pessoa colectiva n.º 502091240;
inscrição n.º 31102001.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099370

BALAIA-MAR � CONSTRUÇÕES TURÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 250/890110; identificação de pessoa colectiva n.º 502090383;
inscrição n.º 31102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099369

AMÁLIA & ELSA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9467/200001017; identificação de pessoa colectiva n.º 505184168;
inscrição n.º 30102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099368

AUTODRIL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7296/980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504994891;
inscrição n.º 30102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099367

ARQUIMAGEM � PLANEAMENTO, URBANISMO,
ARQUITECTURA E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2056/900907; identificação de pessoa colectiva n.º 502416424;
inscrição n.º 30102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099366

AUZBILD � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8811/20000127; identificação de pessoa colectiva n.º 504756834;
inscrição n.º 30102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099364

ARTIMEDE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6313/961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503881007;
inscrição n.º 30102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099363

ARKIDEKORA � REPRESENTAÇÕES, MOBILIÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6807/970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503925292;
inscrição n.º 30102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099362

DEUSÓR � ESTOFOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7659/980722; identificação de pessoa colectiva n.º 504202049;
inscrição n.º 30102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099361

AUTO TÁXIS MÁRIO & PAULO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8872/20000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504852795;
inscrição n.º 30102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099360

EDIÇÕES RODRIGUES CHAVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 623/820126; identificação de pessoa colectiva n.º 501156100;
inscrição n.º 30102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099359

ESPAÇOS � ARTES DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4659/940712; identificação de pessoa colectiva n.º 503233951;
inscrição n.º 29102001.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099358

BERNA 35 � CENTRO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5869/960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503664502;
inscrição n.º 29102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099357

ANTÓNIO PEDRO PITTA � PROMOÇÕES E FESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4658/940712; identificação de pessoa colectiva n.º 503234770;
inscrição n.º 29102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099356

ALEGRIA & ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 135/630715; identificação de pessoa colectiva n.º 500510407;
inscrição n.º 29102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099355

A. LEILOEIRA FORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3226/920722; identificação de pessoa colectiva n.º 502819499;
inscrição n.º 29102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099354

ALFAVET � SERVIÇOS, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
PARA O SECTOR VETERINÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5918/960429; identificação de pessoa colectiva n.º 503631523;
inscrição n.º 29102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099353

ARMAZÉNS DE TECIDOS E COMÉRCIO GERAL
DA PARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 351/750807; identificação de pessoa colectiva
n.º 500316422; inscrição n.º 29102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099352

ECOSOLOS � TRATAMENTO DE SOLOS E RESÍDUOS, S, A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8095/990317; identificação de pessoa colectiva n.º 502125594;
inscrição n.º 29102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099350

BIS � PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS AUDIOVISUAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8637/991112; identificação de pessoa colectiva n.º 504595806;
inscrição n.º 26102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099349

BIO ROTOR � PROJECTOS, AMBIENTE E SERVIÇOS
TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9207/20000705; identificação de pessoa colectiva n.º 501893849;
inscrição n.º 29102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Certifico, também, que foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999. À data,
a sociedade denominava-se BIO ROTOR � Estudos e Equipamentos
Electromecânicos de Salubridade, L.da

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099347

BASTO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 273/861106; identificação de pessoa colectiva n.º 501740309;
inscrição n.º 24102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099346
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ASVIROBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 462/800623; identificação de pessoa colectiva n.º 500940142;
inscrição n.º 24102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099345

A TRIUNFADORA DE CAMPO DE OURIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 807/470118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500515085; inscrição n.º 24102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099344

ARMAZÉNS DA MATINHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 810/441222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500030006; inscrição n.º 24102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099343

BENESSE � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5240/950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503411469;
inscrição n.º 24102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099342

DIMAFER � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3398/920506; identificação de pessoa colectiva n.º 502762675;
inscrição n.º 19102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099341

A. CAFERRA & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2026/900822; identificação de pessoa colectiva n.º 502401745;
inscrição n.º 19102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099340

DROGARIA PALNÓBREGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 421/681030; identificação de pessoa colectiva
n.º 500458995; inscrição n.º 19102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099339

ARX � PORTUGAL, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3275/920806; identificação de pessoa colectiva n.º 502840468;
inscrição n.º 19102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099338

ELICLIMA � ELECTRICIDADE E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5761/960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503579718;
inscrição n.º 18102001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099336

ETABLISSEMENT INTERNCONTINENTS PORTUGAL,
IMPORT/EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 987/840201; identificação de pessoa colectiva
n.º 501416226; inscrição n.º 240901.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099335

ESSI � INVESTIMENTOS SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7364/980318; identificação de pessoa colectiva n.º 502965878;
inscrição n.º 20092001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099334
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ESSI � COMUNICAÇÕES SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7323/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504432447;
inscrição n.º 20092001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099333

EURO-GOMA � SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 66 952/871006; identificação de pessoa colectiva
n.º 501891366; inscrição n.º 18092001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099332

BPI RENT � COMÉRCIO E ALUGUER DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 147/860107; identificação de pessoa colectiva
n.º 501599908; inscrição n.º 04092001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099331

BARATA DUARTE � PROJECTISTAS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2570/911015; identificação de pessoa colectiva n.º 502659718;
inscrição n.º 04092001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099330

ECOESTUDO � ESTUDOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3081/920114; identificação de pessoa colectiva n.º 502839481;
inscrição n.º 21092001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099329

AUDIOPLANO � AUDITORIA, PROJECTOS,
PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3412/921019; identificação de pessoa colectiva n.º 502863617;
inscrição n.º 21092001.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099327

DIXI (!) � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6156/960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503705322;
inscrição n.º 280801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099326

ABÍLIO DOS SANTOS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 929/600712; identificação de pessoa colectiva n.º 500528152;
inscrição n.º 230801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099325

ANTUNES & SILVA � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DE ELECTRODOMÉSTICOS E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1970/900723; identificação de pessoa colectiva n.º 502386576;
inscrição n.º 230801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099324

ESCONSO � GESTÃO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6369/961216; identificação de pessoa colectiva n.º 503800759;
inscrição n.º 210801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099322

ALGORAMA � CASA ALGODOEIRA METROPOLITANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 127/830601; identificação de pessoa colectiva
n.º 501392963; inscrição n.º 210801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099320
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ESPÍRITO SANTO SAÚDE � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9232/000713; identificação de pessoa colectiva n.º 504885367;
inscrição n.º 160801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099318

DEFINT � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9979/20010406; identificação de pessoa colectiva n.º 503995231;
inscrição n.º 140801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099316

ARREPIO � INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9028/20000417; identificação de pessoa colectiva n.º 503583502;
inscrição n.º 130801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099311

EZETI (PORTUGAL) � PRENDAS DE VESTIR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5326/950620; identificação de pessoa colectiva n.º 503438820;
inscrição n.º 080801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099309

ANTÓNIO GARCIA ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9058/000508; identificação de pessoa colectiva n.º 505144832;
inscrição n.º 070801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099307

DATAMAIS � BASE DE DADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4083/930818; identificação de pessoa colectiva n.º 503098680;
inscrição n.º 070801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099306

DBG � GABINETE DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 931/880304; identificação de pessoa colectiva n.º 501954295;
inscrição n.º 070801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099305

DEDANS DEHORS � ARQUITECTURA PAISAGÍSTICA
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9152/000609; identificação de pessoa colectiva n.º 504912917;
inscrição n.º 070801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099303

DIONÍSIO & ARMINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 018/520429; identificação de pessoa colectiva n.º 500506884;
inscrição n.º 070801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099300

ANTÓNIO DE PAULA LOPES (HERDEIROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 637/861218; identificação de pessoa colectiva n.º 501764330;
inscrição n.º 070801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099297

ELECTRO COSTA � COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 737/851023; identificação de pessoa colectiva n.º 501580646;
inscrição n.º 060801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099289
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ADRIANO MANUEL DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 234/710528; identificação de pessoa colectiva
n.º 500009813; inscrição n.º 060801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099287

DEGUIMBRA � PASTELARIA, SNACK-BAR
E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 648/791228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500804443; inscrição n.º 060801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099284

AR DE FESTA � MÓVEIS DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3410/921016; identificação de pessoa colectiva n.º 502863633;
inscrição n.º 060801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099281

A TI-JU � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3984/930707; identificação de pessoa colectiva n.º 503023710;
inscrição n.º 030801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099279

A. SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 248/581229; identificação de pessoa colectiva
n.º 500510610; inscrição n.º 030801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099276

ARAÚJO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8330/990621; identificação de pessoa colectiva n.º 504535552;
inscrição n.º 030801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099275

AMERICAN APPRAISAL, CONSULTORES DE AVALIAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 173/871109; identificação de pessoa colectiva
n.º 501903402; inscrição n.º 010801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099274

DELÍCIAS DO DUQUE � DOCES E SALGADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3683/930224; identificação de pessoa colectiva n.º 502931582;
inscrição n.º 130801.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099273

ECOLOJA � PROMOÇÕES AGROPECUÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2901/920305; identificação de pessoa colectiva n.º 502740850;
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresen-
tações: 49 e 50/20011107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de secretário, em 30 de Outubro de 2001: Vera Cristóvão

Miranda, Avenida do Duque de Ávila, 124, 2.º, esquerdo, Lisboa;
suplente: Custódia dos Anjos Rodrigues Farinha, Rua de Arroios, 118-A,
Lisboa.

Mais certifico a dissolução e liquidação. Data da aprovação das
contas: 30 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099271

AUTO PEDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 087/640721; identificação de pessoa colectiva
n.º 500036659; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 45/
20011107. Prestação de contas/2000.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Mais certifico que foi registado o reforço de capital, redenominação
e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios, em partes iguais.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros, cada, e pertence uma a cada sócio, Manuel Raimundo Pinto
e Maria da Conceição Alves Pinto.
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O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099270

ESTRATÉGIA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 982/810129; identificação de pessoa colectiva n.º 501114742;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 44/20011107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do fiscal único Maia, Mesquita & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por renúncia, em 11 de
Outubro de 2001.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099269

AUGUSTA & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5861/960328; identificação de pessoa colectiva n.º 503617180;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 39/20011107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
João Gonçalves Mateus e Maria Augusta de Carvalho Francisco
Mateus.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099267

BARCLAYS II � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7998/981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504594273;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 38/20011107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do fiscal único, em 6 de Maio de 1999, Magalhães,

Neves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa; suplente: António Dias & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Amoreiras, torre 1,
7.º, Lisboa.

Prazo: até final do quadriénio em curso 1988/2001.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099266

AMBIMÉDIA AUDIODIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9303/20000808; identificação de pessoa colectiva
n.º 504830465; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 40 e 41 compl./20020507.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente João Bruno Prates Pena dos San-

tos, por renúncia, em 6 de Setembro de 2001.

Mais certifico a designação de gerente, em 6 de Setembro de 2001,
de Carolina Rocha Gareis.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099264

DISCOTECA MELODIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5824/960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503599280;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 34/20011107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros, pertencen-
do uma à sócia Movieplay Portuguesa � Discográfica, S. A., e outra
à sócia Euroclube da Música e do Livro, S. A.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099262

AUTO ELÉCTRICA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 520/470617; identificação de pessoa colectiva n.º 500722501;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 30/20011107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,

com as quantias de 401 928$ e 100 482$.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos valores do activo, constantes da escrita, e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma, de 4000 euros, do sócio Mário José
Ferreira Lopes, e uma, de 1000 euros, da sócia Maria Odete da Con-
ceição Ribeiro Ferreira Lopes.

1 � Os sócios poderão fazer à caixa social os suprimentos de que
ela necessitar, mediante o juro anual igual ao de desconto então em
vigor no Banco de Portugal.

2 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, só poderá ser feita
à sociedade ou a qualquer dos sócios, sempre pelo valor do último
balanço aprovado.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099260

BIO ROTOR � PROJECTOS, AMBIENTE
E SERVIÇOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9207/20000705; identificação de pessoa colectiva
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n.º 501893849; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 59/
20011006.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração total do contrato. Reforço; 50 000$,

em dinheiro e subscrito quanto a 17 000$, 17 000$ e 16 000$, res-
pectivamente, pelos sócios abaixo mencionados, passando a reger-se
pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma BIO ROTOR � Projectos, Ambiente
e Serviços Técnicos, L.da, tem a sua sede no Edifício dos Armadores,
1, Docapesca de Pedrouços, Avenida de Brazília, Lisboa, freguesia de
Santa Maria de Belém, podendo por simples deliberação da gerência,
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho
limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste em estudos, projectos, instalações,
assistência de equipamentos de ambiente, salubridade e instalações
especiais; construção civil, importação e exportação de equipamen-
tos de salubridade e construção civil.

3.º

A sociedade poderá abrir ou encerrar agências filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação, em território nacional
ou estrangeiro.

4.º

A sociedade poderá subscrever e adquirir participações de qualquer
espécie em sociedades nacionais ou estrangeiras, com objecto social
idêntico ou diferente do seu, bem como participar em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

5.º

O capital social é de 2 550 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais de
850 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios, João Manuel La-
deira Correia d�Almeida Guimarães, Luís Henrique Lopo Leitão, e
Eduardo Manuel Miranda Rodrigues, respectivamente.

6.º

Não são exigíveis prestações suplementares do capital, podendo
contudo os sócios fazer à sociedade suprimentos de que ela carecer
nas quantias e com as condições e garantias que forem deliberadas em
assembleia geral.

7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em Assembleia Geral, pertence ao sócio João Manuel La-
deira Correia d�Almeida Guimarães, sendo necessária a sua interven-
ção para a sociedade ficar validamente obrigada.

2 � É vedado à gerência ou gerentes obrigar a sociedade em fian-
ças, subfíanças, abonações, letras a favor, avales e outros actos ou
contratos estranhos ao negócio social.

3 � Os gerentes poderão delegar em parte os seus poderes de ge-
rência e a sociedade poderá constituir mandatários nos termos do
artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros fins.

8.º

1 � A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida.

2 � Depende sempre do prévio consentimento da sociedade a
cessão de quotas a estranhos, sendo neste caso conferido o direito de
preferencia, em primeiro lugar à sociedade e, em segundo, aos sócios
não cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo, sejam titu-
lares.

3 � O sócio que pretender ceder a sua quota, em todo ou em par-
te, deverá comunicar os elementos essenciais do negócio à sociedade
e aos outros sócios, por carta registada, com aviso de recepção, iden-
tificando sempre o comprador.

4 � Se, após o decurso de trinta dias sobre o envio das cartas a que
se reporta o número anterior, nem a sociedade nem os sócios comu-
nicarem ao cedente, de igual modo, a sua vontade de exercerem o
direito de preferencia, poderá o sócio cedente, sem mais, ceder a sua
quota nos termos comunicados.

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota nos casos previstos na
lei e ainda nas seguintes situações:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio.
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado e, na falta de acordo, será fixado por árbitros, nos
termos do artigo 1513.º do Código do Processo Civil.

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

10.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de quinze dias.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099257

A PANIFICAÇÃO MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 949/450227; identificação de pessoa colectiva n.º 500515158;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 51/20011106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 10 060 250$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios, na proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 125 000 euros e corresponde à
soma de três quotas: uma, do valor nominal de 54 687,50 euros, do sócio
António Martins Gaspar; uma, do valor nominal de 54 687,50 euros, do
sócio João António Bastos Pereira, e uma, do valor nominal de
15 625 euros, da sócia Maria Amélia Rodrigues.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099254

A MODESTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 744/330822; identificação de pessoa colectiva
n.º 500498997; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 47 e 48/20011106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções de gerente de Celso Ferreira Marques, por

renúncia em 4 de Outubro de 2001.
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Mais certifico o reforço de capital, redenominação e alteração do
contrato, quanto aos artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º Reforço: 49 720 500$,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, com as quantias de
32 318 325$ e 17 402 175$.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 250 000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas: uma, com o valor nominal de
162 500 euros, pertencente ao sócio José Manuel Dias Pinho, e outra, no
valor nominal de 87 500 euros pertencente ao sócio Júlio Manuel de Brito
Jacinto.

ARTIGO 3.º

1 � A gerência e a representação da sociedade é exercida pelo
gerente ou gerentes designados em assembleia geral, com ou sem re-
muneração conforme aí for deliberado.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios José Manuel
Dias Pinho e Júlio Manuel de Brito Jacinto.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 4.º

É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou cauções de
alguma obrigação.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, pelo valor que lhe
corresponder no último balanço social, nos seguintes casos:

a) Por acordo com os sócios;
b) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada;
c) Por falecimento, interdição ou insolvência do sócio Júlio Ma-

nuel de Brito Jacinto.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os seus efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do
correspondente valor.

3 � O sócio ou sócios podem deliberar que a quota amortizada
figure no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, ainda que regula-
das por leis especiais, criar novas sociedades ou comparticipar na sua
criação e livremente associar-se, colaborar e tomar interesses com
quaisquer entidades singulares ou colectivas, mesmo com objectos e
actividades diferentes.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099250

DISTINÇÃO OESTE � PAVIMENTOS E DECORAÇÕES
EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8908/20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504762818;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 33 e 34/20011106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Mário Paulo Martins Antunes, por

renúncia, em 12 de Outubro de 2001.

Mais certifico a designação de gerente, em 12 de Outubro de 2001,
de Liliana dos Santos Mateus Saraiva Silva, viúva, Rua de Bartolomeu
de Gusmão, 2, 5.º, A, Quinta do Marquês, Oeiras.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099248

DINFORM � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2558/910308; identificação de pessoa colectiva n.º 502513489;

averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 22 e 23/20011106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da gerente Cintia Gonçalves Fernandes Gon-

çalves Pereira, por renúncia, em 20 de Outubro de 1993.

Mais certifico a alteração do contrato, quanto ao corpo do arti-
go 1.º e artigos 4.º e 5.º

Teor dos artigos alterados:
1.º

A sociedade tem a denominação de DINFORM � Soluções
Informáticas e Consultadoria, L.da, e tem a sua sede na Calçada do
Tojal, 16, 5.º esquerdo, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

(Mantém-se o § único.)
4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 3 000 000$ e corresponde à
soma de duas quotas, de 1 500 000$, uma de cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Manuel Fernando Paiva Martins, já nomeado gerente, bas-
tando a sua assinatura para obrigar a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099247

DAVID & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 880/640511; identificação de pessoa colectiva n.º 500082936;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/20011106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo, constantes da escrituração,
e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de 4500 euros, per-
tencente ao sócio David Ernesto Rodrigues da Costa, e uma de
500 euros, pertencente à sócia Angélica dos Santos Silva da Costa.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099243

AUMAR � MATERIAIS DE CANALIZAÇÕES
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 378/710715; identificação de pessoa colectiva n.º 500033730;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 17/20011106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro e subscrito pelo sócio Alberto Mar-

ques Reis.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de três quotas: uma, no valor nominal de
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3603 euros, pertencente ao sócio Alberto Marques Reis, uma, no valor
nominal de 898 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Teigas Reis
Silva, e uma, no valor nominal de 499 euros, pertencente à sócia
Felismina Carreira Teigas Reis.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099239

AGRIVI � SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 469/890331; identificação de pessoa colectiva n.º 501827447;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 16/20011106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 3 007 227$, por incorporação de reservas livres.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000 de euros, e corresponde à soma de sete quotas, sendo uma,
do valor nominal de 260 000 euros, pertencente à sócia Paula Isabel
Gomes Pinheiro Dias (quota própria); outra, do valor nominal de
250 000 euros, pertencente ao sócio Fernando André Pinto Simplício
(quota própria); outra, no valor nominal de 190 000 euros, perten-
cente ao sócio Pedro Manuel da Cunha Mota; outra, no valor nomi-
nal de 126 000 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Tereso
Fonseca Teodoro; outra, do valor nominal de 32 000 euros, perten-
cente ao sócio Fernando José Fonseca Teodoro (quota própria); ou-
tra, do valor nominal de 32 000 euros, pertencente ao sócio Jorge
Manuel da Fonseca Teodoro, e uma, do valor de 110 000 euros, per-
tencente ao sócio Avelino Francisco Dinis Malaquias.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099236

DROGARIA PÉROLA AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 008/620720; identificação de pessoa colectiva n.º 500088233;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/20011106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios,

em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, sendo uma, de 2500 euros,
pertencente ao sócio António Marques Lopes, e outra, de 2500 euros,
pertencente à sócia Maria do Céu da Silva Lopes.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099235

DENT OK � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 535/20011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505750490;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20011105.

Certifico que Dalida Margarida Correia Bettencourt Neves, Luís
Filipe Tavares Correia e José Jorge Neves Guerreiro Durão Maurício
constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dent Ok � Clínica Médica e
Dentária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Afonso III, 66, 3º,
freguesia de S. João, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultório de medicina dentária
e medicina.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5013 euros, correspondente à soma de três
quotas iguais de 1671 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Dalida Margarida Correia Bettencourt Neves, Luís Filipe
Tavares Correia e José Jorge Neves Guerreiro Durão Maurício.

ARTIGO 4.º

A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, poderá ad-
quirir participações em quaisquer sociedades, mesmo que com objecto
diferente, bem como em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade cabe à gerência
eleita em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme for
aí deliberado.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes todos os sócios.
3 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da

mesma para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 6.º

1 � Para obrigar validamente a sociedade, em juízo ou fora dele,
é necessária a assinatura de todos os gerentes.

2 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonação, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no pra-
zo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto pela
gerência, poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Arresto, penhora ou qualquer outro facto que implique a venda

ou adjudicação judicial de qualquer quota;
c) Quando, por partilha judicial ou extra judicial, a quota, no todo

ou em parte, não for adjudicada ao seu titular;
d) Por recusa do sócio em outorgar escritura de cessão de quota,

tendo os sócios ou a sociedade exercido o seu direito de preferência
nos termos do artigo 7.º

e) Quando qualquer sócio pratique actos lesivos para a sociedade.
§ único. A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos

nas alíneas b), c) e d), será igual ao valor da quota determinado pelo
último balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

Os gerentes ficam desde já autorizados a exercer, por conta própria
ou alheia, actividades abrangidas pelo objecto da presente sociedade.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral só pode deliberar em primeira convocação es-
tando presentes todos os sócios.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099233
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BENTO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 407/760723; identificação de pessoa colectiva n.º 500591326;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 43/20011105.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios,

em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos diversos valores constantes da escrita social, corres-
pondendo à soma de duas quotas, no valor nominal de 2500 euros,
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Acácio Marques
Guedes e José Joaquim Vilela Marques.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099231

DIFIL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 223/740809; identificação de pessoa colectiva n.º 500341656;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 31/20011105.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios, com as

quantias de 451 807$50 e 150 602$50.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma, de 3750 euros, per-
tencente ao sócio Arnaldo Manuel Dominguez Estevez, e uma quota, de
1250 euros, pertencente ao sócio Humberto Tomás Dominguez Estevez.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099229

EXCEPTO, APOIO À CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7498/980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504137611;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/20011105.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios,

em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
2500 euros, cada, pertencendo uma a cada sócio.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 5000 euros.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099227

ATLANCO � SELECÇÃO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8137/990129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504537989; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 18/20011105.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao n.º 2 do artigo 1.º, artigo 3.º e aditado o artigo 13.º Refor-
ço: 10 048 200$, por incorporação de reservas livres.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Rafael Bordalo Pi-
nheiro, 12, freguesia do Sacramento, concelho de Lisboa, mas, por
simples deliberação da gerência, poderá esta deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 95 000 euros, da sócia Vonderhill, Limited, e outra do
valor nominal de 5000 euros, do sócio Michael Gerard O�Shea.

ARTIGO 13.º

Participações noutras sociedades

1 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em sociedades de
responsabilidade ilimitada nos termos da lei.

2 � A sociedade poderá ainda associar-se com outras pessoas ju-
rídicas, para nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de inte-
resse económico, consórcios e associação em participação nos
termos legais.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099226

DIFERENTEMENTE EM PEDRA � MANUFACTURA
E COMERCIALIZAÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8669/991126; identificação de pessoa colectiva n.º 504627627;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20011105.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da gerente Maria Margarida Santos Coelho,

por renúncia, em 31 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099225

A BOTICA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 042/611128; identificação de pessoa colectiva n.º 500956405;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 8 e 9/20011105.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente António do Carmo Nunes Silva,

por renúncia, em 15 de Outubro de 2001.
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Mais certifico a redenominação do capital e alteração do contrato,
quanto aos artigos 3.º, 6.º e seu § único.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma, de 2500 euros, pertencente ao sócio Domingos Prieto Vasquez;
uma quota, de 500 euros, pertencente à sócia Maria Albertina de Almeida
Vasquez; uma quota, de 1000 euros, pertencente ao sócio António Nunes
Paulo, e uma quota, de 1000 euros, pertencente ao sócio Armando dos
Santos Carvalho.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade pertence aos sócios Domingos Prieto
Vasquez, António Nunes Paulo e Armando dos Santos Carvalho.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos, é neces-
sária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a assi-
natura do gerente Domingos Prieto Vasquez.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099224

AUTO TÁXIS ROTEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 660/681128; identificação de pessoa colectiva n.º 500319812;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20011105.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios,

em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital é de € 5000, e está representado e dividido por duas
quotas de valor igual, pertencendo uma a cada sócio. Uma de € 2500,
pertencente à sócia Maria Odete Correia da Cruz, e outra, no mesmo
valor, ao sócio Narciso Carneiro da Cruz.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099223

DROGARIA E PERFUMARIA BEMPOSTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 056/720209; identificação de pessoa colectiva n.º 500342806;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 32 e 33/20011109.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções dos gerentes Mohamad Faruk Carimo e

Rizvana Abdul Gafar, por renúncia, em 20 de Setembro de 2001.

Mais certifico o reforço de capital, redenominação e alteração do
contrato, quanto ao artigo 3.º

Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios,
em partes iguais.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas
iguais, de 2500 euros, cada, uma de cada sócio.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099217

ONSOURCE � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, S. A.
(anteriormente EDINFOR III � GESTÃO E LOGÍSTICA

DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9890/20010306; identificação de pessoa colectiva n.º 505224844;
inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 46, 47 e 48/011109.

Certifica que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º e 4.º
Cessação de funções dos administradores, Jorge Fernando Alves

Ferreira Guimarães e Pedro Valentim Nunes Ferreira, por terem re-
nunciado em 19 de Outubro de 2001.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sede é constituída sob a forma de sociedade anónima.
2 � A sociedade adopta a firma ONSOURCE � Soluções

Informáticas, S. A, e rege-se pelos presentes estatutos e pelas dispo-
sições legais aplicáveis.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a prestação global de serviços rela-
cionados com o outsorcing de aplicações e sistemas informáticos pró-
prios ou alheios, envolvendo as seguintes componentes e acti-
vidades: compra e venda de toda a infra-estrutura tecnológica
(hardware � software de base � circuitos de dados � redes locais)
necessária à prestação do serviço, a consultadoria nas áreas de gestão
e organização, o desenho e reengenharia de processos e procedimen-
tos, a realização de estudos de viabilidade económico-fínanceiros, a
formação profissional em aplicações e sistemas informáticos, a ela-
boração de manuais e de documentação de apoio em diversos forma-
tos, o apoio funcional pós-venda, o suporte de help-desk telefónico,
a implementação e exploração de sistemas de call centers e contact
centers e o controlo e gestão de projectos.

Mais certifica a nomeação de membros do conselho de administração,
por deliberação de 19 de Outubro de 2001, para o triénio até 31 de De-
zembro de 2002: Alberto Henrique Diaz de Sant�ana Godinho, casado,
Rua de Manuel da Silva Leal, lote 5, 4,º, direito, Lisboa � presidente;
Carlos Manuel de Almeida Simões Raposo, casado, Rua do Brejo, 24, 4.º,
esquerdo, Cova da Piedade, Almada; João Júlio Figueiredo Barreto, casa-
do, Avenida de Nossa Senhora do Rosário, lote 18, 1.º, esquerdo, Cascais,
Ana Maria Garcia Rodrigues da Costa, casada, Avenida da Peregrinação,
lote 460.01, bloco B, 2.º esquerdo, Vila Expô, Moscavide.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099215

AVENTIS BEHRING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9164/20000619; identificação de pessoa colectiva n.º 503047201;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 51/011109.

Certifica que foi registado o seguinte:
Reforço de capital. Reforço: 1 400 000 euros, realizado em dinheiro

pela sócia.
Capital: 1 450 000 euros. Sócia e quotas: AVENTIS BEHRING

GMBH � 49 900 euros, 100 euros e 1 400 000 euros.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099214

A. FORMIGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5647/170706; identificação de pessoa colectiva n.º 500002037;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 42/20011109.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to aos artigos 2.º e 4.º. Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e
subscrito pelos sócios Heinrich Adolf Gerhard Peitz � 351 446$;
Susanne Peitz e Evelyn Else Peitz � 125 482$, cada uma.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é promoção, gestão e execução de empreendimentos e
investimentos imobiliários e turísticos, construção civil e obras públicas,
prestações de serviços de consultadoria e assessoria de empresas, compra
e venda de imóveis para revenda e gestão de imóveis próprios e alheios,
incluindo locação e sublocação e cessão de exploração de estabelecimen-
tos comerciais.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma, no valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Heinrich Adolf Gerhard Peitz, e duas,
no valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a cada uma das
sócias, Susanne Peitz e Evelyn Else Peitz.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099213

ASTROIMÓVEL � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1325/900326; identificação de pessoa colectiva n.º 501305467;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 27 e inscrição n.º 29; números e
data das apresentações: 32 e 33/20011217.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Manuel Carlos Miranda

Simões, por ter renunciado, em 22 de Outubro de 2001.

Mais certifico a nomeação de um membro do conselho de adminis-
tração, por deliberação de 31 de Outubro de 2001, para o triénio em
curso de 2000/2002: Augusto Paulo Chaves Andrade, casado, Praceta
de Stuart Carvalhais, 1, 2.º, frente, Reboleira, Amadora.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099211

ASTROIMÓVEL � IMOBILIÁRIA, S.A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1325/900326; identificação de pessoa colectiva n.º 501305467;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 25/011109.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação e renominalização do capital e alteração

do contrato, quanto aos artigos 2.º, n.º 1, 4.º, n.os 1 e 2 e 6.º, n.º 1.
Reforço: 241 000$, realizado por incorporação de reservas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de António
Augusto de Aguiar, 134, freguesia de São Sebastião da Pedreira, con-
celho de Lisboa.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social inicial da sociedade inteiramente subscrito e
realizado é de 500 000 mil euros.

2 � O conselho de administração, pode elevar o capital social até
1 496 394 euros, nas condições e modalidades que entender conve-
nientes aos interesses sociais, respeitando os condicionalismos impos-
tos por lei.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por acções nominativas ou ao
portador, reciprocamente convertíveis, com o valor nominal de cin-
co euros cada uma, em títulos de uma, 10, 50, 100 e 1000 acções.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099210

ESCOLA DE TÉNIS JOÃO LAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 468/860711; identificação de pessoa colectiva n.º 501586172;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 58/20011108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to aos artigos 1.º e 3.º Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subs-
crito por ambos os sócios, na proporção das suas quotas.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das seguin-
tes participações sociais: uma quota com o valor nominal de
4500 euros, pertencente a João Lagos Sports � Gestão de
Eventos, S. A., e uma quota com o valor nominal de 500 euros, per-
tencente a João Frederico Hopffer Rodrigues Lagos.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099207

ANTAVE RH PORTUGAL � RECURSOS HUMANOS
E EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 543/011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505628295;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/011107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade adopta a firma Antave Rh Portugal � Recursos Hu-
manos e Empresa de Trabalho Temporário, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Rua Pinheiro Chagas, 19-A, sala 301, fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira , concelho de Lisboa, e poderá ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
por simples decisão do administrador da sociedade.

2 � O administrador poderá criar, dentro ou fora do País, delega-
ções, agências, sucursais ou qualquer outra forma de representação que
julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade poderá participar em sociedades com objecto igual ou
diferente do seu, podendo também participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 4.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a actividade de cedência temporária
de trabalhadores para utilização de terceiros utilizadores podendo ain-
da desenvolver actividades de selecção, orientação e formação pro-
fissional, consultadoria e gestão de recursos humanos.

CAPÍTULO II
ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em 5000 acções ao portador, com o valor
nominal de 10 euros cada uma.
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2 � Todas as acções serão ao portador, sujeitas aos regimes do
registo e/ou depósito, ou não, conforme for decidido pelos respecti-
vos titulares.

3 � No entanto, a possibilidade de conversão das acções ao por-
tador em acções nominativas fica dependente da autorização a pres-
tar pelo administrador, que para tanto fica a ter plenos poderes.

4 � A sociedade poderá emitir todos os tipos de acções autoriza-
dos por lei.

5 � Haverá títulos de uma, 10, 100 e 1000 acções.
6 � Os títulos representativos de acções serão assinados pelo ad-

ministrador, podendo a assinatura ser de chancela.

ARTIGO 6.º

Aumento de capital social

1 � O capital social poderá ser aumentado até 200 000 euros, por
uma ou diversas vezes, através da entrada de dinheiro, por simples
deliberação do administrador, que fixará a respectiva forma e condi-
ções, podendo livremente decidir se serão acções nominativas e/ou
ao portador, registadas ou não, e dentro de todas elas estabelecer todas
as categorias estabelecidas por lei.

2 � Nos aumentos de capital a realização das entradas poderá ser
deferida nos termos legais, conforme vier a ser fixado pelo adminis-
trador.

3 � Se vierem a ser emitidas acções preferenciais remíveis, a re-
missão far-se-á nas condições que para ela vierem a ser fixadas pelo
administrador que tiver autorizado o aumento de capital pela emissão
desse tipo de acções, podendo ter direito a concessão de prémio.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão de acções nominativas entre vivos depende do
consentimento da sociedade.

2 � Se a sociedade consentir na transmissão das acções, ainda as-
sim caberá aos accionistas, na proporção das acções detidas por cada
um dos interessados, o direito de preferência na aquisição das acções
a transmitir nas condições em que forem oferecidas ou nos termos
previstos no artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais,
se for possível a prova de que o preço é simulado.

3 � O consentimento a prestar pela sociedade no prazo máximo
de 60 dias após a solicitação de autorização será decidido pelo admi-
nistrador, que fica a ter poderes exclusivos para o fazer.

4 � Se a sociedade não se pronunciar no prazo de 60 dias, consi-
dera-se autorizada a transmissão.

5 � Se a sociedade recusar o consentimento, deverá fazer adquirir
as acções por outra pessoa, nas condições de preço e pagamento do
negócio para que foi solicitado o consentimento.

6 � No entanto, se o preço pedido for superior ao valor que para
as acções resultar da situação líquida da sociedade ou à média da cota-
ção das acções nos últimos 30 dias nas bolsas de valores nacionais, se
as acções estiverem cotadas, presume-se que é simulado.

Se assim acontecer e a sociedade recusar o consentimento, indicará
ao comprador por quem as fará adquirir, mas o pagamento do preço
ficará suspenso até prova judicial da simulação.

Se a arguição de simulação for julgada procedente, as acções pode-
rão ser pagas pelo valor que para elas resultar da aplicação do dispos-
to no artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

Se a sociedade recusar o consentimento mas decidir arguir a simu-
lação do preço, terá de propor a competente acção judicial no prazo
máximo de 10 dias após a deliberação da recusa, sob pena de tornar
livre a transmissão das acções.

7 � Se o consentimento pedido for para transmissão de acções a
título gratuito, o preço será igualmente determinado nos termos do
artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

8 � Se a sociedade autorizar a transmissão, terá obrigação de co-
municar imediatamente a todos os accionistas constantes dos registos
da sociedade os termos do negócio pretendido, avisando-os de que
dispõem de trinta dias para exercer o direito de preferência.

9 � Relativamente ao preço a pagar pelos accionistas preferentes,
aplica-se quanto foi disposto neste artigo relativamente ao preço a
pagar pela sociedade.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá amortizar as acções nos casos seguintes:
a) Se o respectivo titular usar o direito à informação que a lei lhe

concede para daí tirar vantagens que causem prejuízo à sociedade ou
aos accionistas;

b) Se as acções nominativas forem envolvidas em qualquer proce-
dimento judicial que ponha em risco a sua transmissão forçada, sem
que haja sido deduzida oposição julgada procedente. Exceptua-se a
inclusão de acções em processo de inventário;

c) Em caso de falência de qualquer accionista que seja pessoa co-
lectiva;

d) Se qualquer accionista detentor de acções nominativas as trans-
mitir ou tentar transmitir sem obediência ao disposto no arti-
go anterior.

2 � A deliberação da amortização deverá ser tomada em assembleia
geral dentro de um ano a contar do conhecimento do facto que
potencie a amortização, sob pena de caducidade.

3 � As acções serão amortizadas pelo respectivo valor contabi-
lístico resultante do último balanço aprovado ou pela média das cota-
ções nas diversas bolsas, se esta for inferior, à data da deliberação da
amortização.

ARTIGO 9.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições que para ela vierem a ser fixadas pelo adminis-
trador, que para tanto fica a ter plenos poderes.

ARTIGO 10.º

Distribuição de lucros

O lucro de cada exercício pode não ser distribuído, sendo afectado
ao fim que para ele vier a ser aprovado pela assembleia geral, que
sobre a matéria deliberará por maioria simples dos votos presentes ou
representados, sem o limite imposto pelo artigo 249.º, n.º 1, do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

Adiantamento de lucros

O administrador poderá decidir, com o consentimento do fiscal
único, fazer no segundo semestre de cada ano um adiantamento sobre
os lucros distribuíveis, nas condições legais.

ARTIGO 12.º

Aquisição de acções

1 � Dentro dos limites legais, a sociedade pode adquirir acções e
obrigações próprias, realizando relativamente a elas todas as opera-
ções que o administrador julgar convenientes.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções próprias não
beneficiam de quaisquer direitos sociais, excepto o de participar em
aumento de capital por incorporação de reservas.

CAPÍTULOIII

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral, para além dos membros da mesa da assembleia
geral que podem ser estranhos à sociedade, é constituída somente pelos
accionistas com direito a voto ou detentores de títulos de subscrição que
até oito dias antes da realização da assembleia tenham:

a) Registadas as acções na sociedade, se forem nominativas;
b) Registadas na sociedade ou depositadas nos cofres sociais ou

instituições de crédito, se as acções forem ao portador;
c) Entregues na sede da sociedade para efeito de conferirem o corres-

pondente voto ao seu detentor, também se forem acções ao portador.
2 � O depósito em instituição de crédito prova-se por carta emi-

tida pela instituição.
3 � Quer a carta referida no número anterior quer qualquer instru-

mento de representação voluntária entre os admitidos por lei terão
de ser entregues na sede da sociedade até oito dias antes da realização
da assembleia para conferência pelo presidente da mesa.

ARTIGO 14.º

A cada grupo de cem acções corresponde um voto.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia só poderá deliberar em primeira convocação com
a participação de accionistas que representem pelo menos metade do
capital social.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos
emitidos, salvo quando a lei ou o contrato dispuserem diversamente.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, a eleger em assembleia geral.
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ARTIGO 17.º

A mesa da assembleia geral será eleita por períodos de quatro anos,
sendo permitida a reeleição por número indeterminado de vezes.

ARTIGO 18.º

O presidente da mesa determinará a forma do exercício de voto.

ARTIGO 19.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada por uma
comissão de accionistas nomeada em assembleia geral e composta por
três membros.

§ único. Se ao administrador vier a ser fixada como remuneração
uma percentagem nos lucros, esta não poderá exceder os 5%.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade é gerida por um só administrador, sendo desde já
designado para o exercício do cargo Cândido Pedro António Tavares.

2 � Poderá ser eleito um administrador suplente se a assembleia
geral o entender.

3 � Os mandatos durarão quatro anos, sem prejuízo de a destitui-
ção do administrador poder ser feita a qualquer tempo e ainda que
sem justa causa pela assembleia geral.

4 � O administrador poderá delegar, fixando os limites da delega-
ção, numa comissão executiva, com composição de número impar de
pessoas, a gestão corrente da sociedade.

5 � A sociedade, por intermédio do administrador, poderá nomear
mandatários ou procuradores para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

ARTIGO 21.º

A sociedade ficará validamente obrigada, em todos os actos e
contractos, com a assinatura do administrador.

ARTIGO 22.º

1 � O administrador designado no contrato social, e bem assim os
que venham a ser posteriormente eleitos pela assembleia geral com
essa menção expressa, ficam dispensados da prestação de caução.

2 � Os administradores eleitos posteriormente sem dispensa de
caução expressa em assembleia geral, caucionarão a sua responsabili-
dade com 5000 euros, se a deliberação for omissa quanto ao valor,
podendo, no entanto, esta obrigar a montante de caução superior.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 23.º

A fiscalização da sociedade fica a cargo de um fiscal único, o qual
terá um fiscal suplente, e serão eleitos em assembleia geral, por um
período de quatro anos renováveis.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.

ARTIGO 25.º

A deliberação de dissolução da sociedade será tomada por maioria
de três quartos dos votos emitidos.

ARTIGO 26.º

Na falta de outra deliberação, a liquidação far-se-á judicialmente, ser-
vindo de liquidatário o administrador em funções à data da dissolução.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 27.º

O administrador designado fica desde já autorizado a celebrar ante-
riormente ao registo comercial do contrato de sociedade, quaisquer
negócios jurídicos em nome da sociedade, bem como efectuar o le-

vantamento das entradas para solver as despesas de constituição e
aquisição de equipamento ou matéria-prima.

Mais certifico a designação do administrador único para o quadriénio
de 2001/2004, Cândido Pedro António Tavares, casado, Rua de Sousa
Martins, 17, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099206

ANTAVEMED � MEDICINA DO TRABALHO E HIGIENE
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 544/20011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505625890;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 59/20011107.

Certifico que entre ANTAVE Investimentos, SGPS, S. A.,
ANTAVEPREDIAL � Sociedade de Mediação Imobiliária, L.da, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.ª

A sociedade adopta a firma ANTAVEMED � Medicina do Traba-
lho e Higiene e Segurança, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pinheiro
Chagas, 19-A, sala 301, freguesia de São Sebastião da Pedreira, con-
celho de Lisboa.

2.ª

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do con-
celho de Lisboa ou para concelho limítrofe, e bem assim criar ou
encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.ª

A sociedade tem por objecto social a assistência médica em geral,
transporte de doentes, prestação de serviços médicos e paramédicos e
ainda a prestação de serviços de segurança, higiene e saúde no traba-
lho, formação profissional.

4.ª

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e correspondente à soma de duas quotas: uma no valor no-
minal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente à sócia ANTAVE
Investimentos, SGPS, S. A., e outra no valor de quinhentos euros,
pertencente à sócia ANTAVEPREDIAL � Sociedade de Mediação
Imobiliária, L.da

5.ª

A celebração de contratos de suprimento depende da prévia delibe-
ração da sociedade.

6.ª

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

7.ª

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao não sócio Cândido Pedro
António Tavares, já devidamente identificado como outorgante.

8.ª

A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente que fica autori-
zado a nomear, em representação da sociedade, mandatários ou pro-
curadores para a prática de determinados actos.

9.ª

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

10.ª

As assembleias gerais da sociedade serão convocadas por meio de
carta registada, a enviar aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.
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11.ª

Os lucros da sociedade serão distribuídos pelos sócios na proporção
das respectivas quotas, após dedução da percentagem obrigatória para
a constituição do fundo de reserva legal.

12.ª

Em tudo o que for omisso no presente contrato aplicar-se-á o
estatuído na lei e, em especial, no Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099204

AKKIT KOMMUNIKATIONS LIMITED
SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 549/20011106; identificação de pessoa colectiva n.º 980240824;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20011106.

Certifico que foi registada a representação permanente da socieda-
de estrangeira (sucursal) em epígrafe, conforme deliberação de 29 de
Outubro de 2001.

Representação permanente � sucursal.
Firma da representada: Akki Kommunikations Limited.
Nacionalidade: inglesa.
Sede: Finchley House Business Centre, 707 High Road, North

Finchley, London N12 0BT, Inglaterra.
Capital: 10 000 libras.
Representação permanente:
Firma: Akkit Kommunikations Limited, Sucursal em Portugal.
Sede: Rua de Cecílio de Sousa, 76-76, freguesia de São Mamede.
Objecto: Comércio de produtos de comunicação e telecomunica-

ção na sua generalidade, conceder, produzir e comercializar todo o
tipo de materiais, artigos ou compostos e fornecer quaisquer serviços
necessários para o bom funcionamento das actividades que sejam úteis
ou vantajosas ou para fornecer no objecto referido.

Gerente designado: Rafael Meno Samper, Rua de Cecílio de Sousa,
72-76, Lisboa.

Mais certifico que a acta comprovativa da deliberação e os estatu-
tos ficaram depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099202

AMMJL � MÉDICOS DENTISTAS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6707/970606; identificação de pessoa colectiva n.º 503897418;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 43/011106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to aos artigos 4.º e 5.º, n.os 1 e 2. Montante do reforço e como foi
subscrito: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito em partes iguais
pelos sócios abaixo mencionados.

Maria José dos Santos Leitão de Lima Santos � 2500 euros, e João
Carlos de Lima Santos � 2500 Euros.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros,
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida por ambos os sócios, que, ficam, desde já, nomeados ge-
rentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
em juízo e fora dele, é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099199

AUTO TÁXIS BELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 239/680409; identificação de pessoa colectiva n.º 500456925;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/011106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato, quan-

to aos artigos 1.º e 4.º Montante do reforço e como foi subscri-
to: 602 410$.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Auto Táxis Belena, L.da, e
tem a sua sede e estabelecimento nesta cidade, no Largo de Castro
Soromenho, 1, rés-do-chão, direito.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das duas seguintes quotas: uma de
4000 euros, pertencente ao sócio Manuel António Fonseca, e uma de
1000 euros, pertencente à sócia Aurora Barata da Guia Fonseca.

O texto completo actualizado do contrato de sociedade ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099190

EURO-NEPAL � IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 536/20011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505585014;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20011105.

Certifico que Yuba Raj Dhungana e Jayaram Lama Tamang cons-
tituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Euro-Nepal � Import Export, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Pátio do Salema, 19,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação e
exportação de artesanato, artigos de vestuário e acessórios, bijutaria
e artigos de decoração e antiguidades.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099188

ESPAÇO PARIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7477/980430; identificação de pessoa colectiva
n.º 504134663; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/
20011112.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios com as

quantias de 361 446$ e 240 964$.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 3000 euros, pertencente ao sócio António João Barata da Sil-
va Barão, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia
Ana Paula Alves da Costa Lapa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099186

ARION � PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6798/970714; identificação de pessoa colectiva n.º 503917206;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 31/20011112.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 401$, em dinheiro e subscrito pelo único sócio.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Gomes Gonçalves
Capêlo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099184

AUTOSTORE � COMÉRCIO, MANUTENÇÃO, RECOLHA
E GESTÃO DE ESPAÇOS DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8554/991006; identificação de pessoa colectiva n.º 504504789;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/20011112.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

aos artigos 4.º e 6.º
Reforço: 25 000 euros, em dinheiro e subscrito pelo sócio Carlos

Nuno Pais Aniceto, agora admitido como tal.
Teor dos artigos alterados:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000 euros e
corresponde à soma de três quotas iguais, de 25 000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Rogério Corga da Silva, Maria
José da Cruz e Carlos Nuno Pais Aniceto.

6.º

1 � A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral, a qual
fixará as condições para o seu exercício e a remuneração a atribuir,
ficando desde já nomeados gerentes os sócios Rogério Corga da Silva
e Carlos Nuno Pais Aniceto e o não sócio José Carlos da Cruz, casa-
do, residente na Rua dos Baldaques, 4, 1.º, esquerdo, em Lisboa.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099182

AUTO TÁXIS CRUZ & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 536/680531; identificação de pessoa colectiva n.º 500502480;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 28 e 29/20011112.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Manuel da Costa Carneiro, em 4 de

Outubro de 2001 por renúncia.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

aos artigos 4.º e 6.º
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Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios
na proporção das suas quotas.

Teor dos artigos alterados:
4.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma de
cada um dos sócios, Maria José da Cruz e Albino Nunes da Cruz.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099179

ANTÓNIO JORGE SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 362/730327; identificação de pessoa colectiva n.º 500024650;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20011112.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios

na proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos diversos
bens e valores constantes do activo, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros, cada, pertencentes, uma a
José Abílio Alves da Silva, e outra a José Luiz Alves Trigueiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099178

A. DUARTE & MELIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 108/710415; identificação de pessoa colectiva n.º 500303207;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 6/20011112.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios

na proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos diversos
bens e valores constantes do activo, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a
José Abílio Alves da Silva, e outra a José Luiz Alves Trigueiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099175

ALVES & C.A (IRMÃOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6813; identificação de pessoa colectiva n.º 500310068;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20011112.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de João de Deus Ramos, 7-A/B,

freguesia de São João de Brito, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099173

AUTOBORDMARINE � TÉCNICA DE BARCOS
E MOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 553/20011109; identificação de pessoa colectiva n.º 505432730;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20011109.

Certifico que entre Francisco Luís Gomes e Ana Paula Gonzaga
Chicharro foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma AUTOBORDMARINE � Técnica de
Barcos e Motores, L.da, e tem a sua sede na Rua da Betesga, 3, fregue-
sia de São Nicolau, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro
local do concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a técnica, comércio de barcos e mo-
tores e reparação.

3.º

A sociedade tem o capital social integralmente realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma
de 4500 euros, do sócio Francisco Luís Gomes, e outra de 500 euros
da sócia Ana Paula Gonzaga Chicharro.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, dispensadas de
caução e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertencem ao sócio Francisco Luís Gomes, que des-
de já fica nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.
3 � É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade

em cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros estra-
nhos aos negócios sociais.

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.

6.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante do quíntuplo do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem fixadas em assembleia geral.

7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo
de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral determinar.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099172

ESTUDIOURIQUE � SERVIÇOS E EQUIPAMENTO
CINEMATOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6670/970516; identificação de pessoa colectiva n.º 503877735;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 45/20011109.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 107 � 9 de Maio de 2003 9842-(161)

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,

com as quantias de 191 265$, 233 434$ e 177 711$.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma de
1587,50 euros do sócio António José Pereira Madrugo; uma de
1937,50 euros do sócio Augusto Dias de Matos Cardoso e outra de
1475 euros da sócia Maria Madalena de Oliveira Loureiro Santos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099170

ANA DO CARMO � MODA E CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 706/860408; identificação de pessoa colectiva n.º 501653104;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20011109.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 3 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099168

ACIDADOS � INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7567/980615; identificação de pessoa colectiva n.º 503256293;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 14/20011109.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, quanto ao artigo 1.º, eliminando o seu pon-

to 3, artigos 3.º e 10.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACIDADOS � Informática e
Comunicações, L.da, e tem a sua sede na Rua Castilho, 221, rés-do-
-chão, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e bem assim criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de re-
presentação em qualquer parte do território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 170 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor nominal de
122 400 euros pertencente ao sócio Horácio de Carvalho Andrade;
duas no valor nominal de 17 000 euros, cada uma e pertencentes uma
a cada um dos sócios Rui Pedro Lento da Costa Picão e Rui Miguel
Soeiro Ribeiro Pinto; e uma no valor nominal de 13 600 euros per-
tencente ao sócio Fernando Manuel Costa Luís.

ARTIGO 10.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital, até ao montante de 170 000 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099165

EPIFÂNIO JOSÉ GONÇALVES FRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 709/790529; identificação de pessoa colectiva n.º 500840229;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 11/20011109.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 202 410$, realizado em dinheiro e subscrito quanto a

151 807$50, pelo sócio Domingos José Rodrigues Frade e quanto a
50 602$50, pela sócia Maria de Fátima Fernandes Marques Frade.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3750 euros
do sócio Domingos José Rodrigues Frade; e outra de 1250 euros da
sócia Maria de Fátima Fernandes Marques Frade.

§ único. Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quan-
do ela delas necessite, com ou sem juros, conforme for resolvido
entre eles.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099161

A. MATEUS DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7053/971125; identificação de pessoa colectiva n.º 504006533;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/20011109.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios António Ma-
nuel Gomes Mateus Dias e Jacinta Maria Gonçalves da Costa Fernandes
Mateus Dias.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099158

AUROLOPES � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4154/931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503068837;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20011109.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,

com as quantias de 301 205$, 150 602$50 e 150 602$50.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros e é representado por três quotas: uma de António Antunes
Lopes de valor nominal de 2500 euros e duas de igual valor nominal
de 1250 euros cada pertencentes à sócia Aurora da Costa Ferreira
Lopes e ao sócio Paulo Jorge Ferreira Lopes.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099155

ATLACOM � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5827/960313; identificação de pessoa colectiva n.º 503599263;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 62/20011108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º, n.º 1.
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios

na proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social e prestações suplementares

1 � O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
valor nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio, Victor Joaquim
Marques Soares Leite e outra de 2450 euros, pertencente ao sócio
Luís Filipe Sousa Santos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099152

AMBRAPOR � CONSULTORIA E COMÉRCIO
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 304/860619; identificação de pessoa colectiva n.º 501679049;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 43/20011108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede: Avenida do Conde de Valbom, 18-B, 1.º-D,

freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099149

ALMOURA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1159/891212; identificação de pessoa colectiva n.º 502116889;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 40/20011108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do conselho fiscal, em

14 de Maio de 2000.
Conselho de administração: presidente � Rui Jorge Torres

Abrantes, casado, Rua Cidade de São Paulo, 10, 4.º, esquerdo, Loures;
vogais � Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz, casado, Rua da Im-
prensa Nacional, 83, 3.º, Lisboa; e Pedro Maria da Cunha José de
Mello, casado, Rua de Miguel Lupi, 36, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente � Aureliano António Alves Martins
Soares Carneiro, casado, Rua dos Lusíadas, 34, 1.º-D, Lisboa; vogais �
João António Leal de Faria Franco, casado, Rua de D. João V, 19,
1.º, direito, Lisboa; Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Avenida de 25 de Abril, 39, 13.º, es-
querdo, Almada; suplente � Alberto Arnauth Ribeiro, casado, Rua do
Dr. Manuel Arriaga, 11, 2.º, direito, Lisboa, revisor oficial de contas.

Triénio: 2001-2003.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099146

A CADEIRINHA DO ALMEIDA � ESTOFOS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 51 964/780331; identificação de pessoa colectiva n.º 500754985;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 22 e 23/20011108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro pelos sócios, na proporção

das suas quotas.

Deslocação de sede para a Rua de Possidónio da Silva, 97/99, fre-
guesia dos Prazeres, Lisboa.

Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, em dinheiro, e corresponde à soma
das quotas dos sócios, que são: uma de 4500 euros, do sócio Orlando
Cardoso de Almeida; e uma de 500 euros, da sócia Maria Augusta Nunes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099144

BORMETAL � FABRICANTES DE ACESSÓRIOS
DE BORRACHA E METAL PARA TRANSPORTES

NÃO ESPECIFICADOS E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 159/600324; identificação de pessoa colectiva n.º 500324042;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20011108.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 582 612$ em dinheiro, e subscrito por todos os sócios na

proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000,01 euros, e é formado por três quotas iguais, de valor nominal
de 1667 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Alfredo
José Hernandez Prazeres, António Maria do Vale e Vasco António de
Arteaga Preto Pacheco.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099139

ESPÍRITO SANTO PROPERTY HOLDING (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2164/910709; identificação de pessoa colectiva n.º 502587261;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 6/20011108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único, em 26 de

Março de 1999.
Conselho de administração: presidente � Manuel Maria Fróis Lei-

tão dos Santos, casado, Rua da Lapa, 64, 1.º, Lisboa; vice-presiden-
te � Ernâni Rodrigues Lopes, casado, Rua do Professor Branco
Rodrigues, 29, Lisboa; vogais � Carlos Eugénio Magalhães Corrêa da
Silva, casado, Travessa da Horta, 6, apartamento 17, Lisboa; António
José Palma Sequeira, casado, Campo Grande, 37, 4.º, esquerdo, Lis-
boa; e Ricardo Espírito Santo Silva Ricciardi, casado, Avenida da
Dinamarca, 138, Estoril.
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Fiscal único: efectivo � Rui Ascenção & Esteves Afonso, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, Campo Grande, 28, 10.º-D,
Lisboa; suplente � Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, Avenida de Elias Garcia, 176, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Prazo: Quadriénio de 1999-2002.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099137

ESPAÇO ISABEL � RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 542/20011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505849399;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/20011107.

Certifico que entre Alfredo Manuel Ribeiro Parreira e Isabel Maria
Conceição Correia Ribeiro Parreira foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Espaço Isabel � Restauração e
Bebidas, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Abranches Fer-
rão, 8-C, Galerias Atlanta Park, loja 14, freguesia de São Domingos
de Benfica.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividade de restaurante, cafetaria,
pastelaria, comércio de bebidas, gelados, crepes, grelhados, mariscos,
serviço de cattering, serviços de hotelaria, cervejaria, comércio de
tabacos e promoção de eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais nos valores
nominais de 2500 euros cada, uma na titularidade de cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mesmo com
objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 5.º

1 � Apenas a cessão de quotas entre os sócios é livre, não depen-
dendo por isso do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos terão o direito de preferência
a sociedade e os sócios, sucessivamente.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, dispensada de caução, e com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
Alfredo Manuel Ribeiro Parreira, e a Isabel Maria Conceição Correia
Ribeiro Parreira, que desde já são nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou con-
venientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for sujeita a
arrolamento, arresto, penhora, ou quando for incluída em massa falida.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099135

ASTURIMO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 541/20011107; identificação de pessoa colectiva

n.º 505376393; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
20011107.

Certifico que entre ASTURIBER � Comunicação e Marke-
ting, L.da; e Asturmi, S. L. foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ASTURIMO � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Praça do Marquês de
Pombal, 16-A, 5.º, freguesia do Sagrado Coração de Jesus, cidade e
concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode-
rá ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como proceder à criação ou
encerramento de sucursais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a mediação na compra e venda de
bens imóveis.

3.º

1 � A sociedade poderá por qualquer forma, participar no capital
social de sociedades cujo objecto social seja igual ou diferente do seu,
bem como adquirir participações em sociedades reguladas por leis es-
peciais e tomar parte em agrupamentos complementares de empresas
bem como em agrupamentos europeus de interesse económico.

2 � A deliberação para a prossecução dos fins indicados no
n.º 1 será tomada, por maioria simples, em assembleia geral convocada
para o efeito.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor no-
minal de 4900 euros, pertencente à sócia ASTURIBER � Comuni-
cação e Marketing, L.da e uma do valor nominal de 100 euros,
pertencente à sócia Asturmi, S. L.

5.º

1 � Apenas a cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a não sócios a sociedade em primeiro

lugar e os sócios em segundo, gozam do direito de preferência.
3 � O titular da quota que deseje aliená-la deve comunicar por

escrito à sociedade, por carta registada com aviso de recepção, o
projecto da venda, preço e as respectivas cláusulas do contrato.

6.º

1 � A sociedade, por deliberação tomada em assembleia geral pe-
los sócios correspondentes a dois terços do capital social, poderá
amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Com o consentimento do respectivo titular;
b) Por penhora, arresto, ou qualquer acto que implique a

arrematação ou adjudicação da quota;
c) Por infracção do sócio a qualquer dever a que fique obrigado

para com a sociedade, por deliberação da assembleia geral;
d) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular.
2 � Quando se verifique qualquer dos factos que constituem o fun-

damento da amortização compulsiva da quota, a sociedade poderá
optar pela aquisição da mesma ou fazê-la adquirir pelos sócios ou por
terceiro.

3 � O cálculo e condições da amortização serão efectuados de
harmonia com o que for deliberado em assembleia geral e nunca de-
verá ser ultrapassado o prazo de dois anos para o respectivo paga-
mento.

7.º

1 � Qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos,
a título oneroso, de que esta careça.

2 � A decisão necessária à prossecução deste fim é tomada em
assembleia geral convocada para o efeito, por maioria simples, do
capital social.

8.º

Mediante deliberação da assembleia geral, tomada por maioria sim-
ples do capital social poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante de 50 000 euros.

9.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes a eleger em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente Miguel Angel Cespesdes
Rodriguez, casado, natural de Melilla, de nacionalidade espanhola,
residente na Calle Los Olivos, 11, Málaga, em Espanha.
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3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração consistir
total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício da
sociedade.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente ou
por procurador habilitado, dentro dos limites do respectivo mandato.

5 � Os gerentes não podem prestar garantias reais ou pessoais a
dívidas de outras entidades, salvo se existir justificado interesse pró-
prio da sociedade garante ou se se tratar de sociedade em relação de
domínio ou de grupo.

10.º

1 � As deliberações dos sócios serão tomadas em assembleia geral,
convocada mediante carta registada com aviso de recepção, expedida
com a antecedência mínima de 15 dias, excepto quando a lei exija
prazo mais longo, com expressa indicação, entre outras, da ordem de
trabalhos.

2 � De cada assembleia geral, deverá ser lavrada uma acta que será
assinada por todos os sócios que nela tenham participado.

3 � Os sócios podem fazer-se representar em assembleia geral por
quem entenderem, devidamente habilitado para o efeito mediante carta
mandadeira.

11.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

12.º

Para todas as questões emergentes deste contrato entre os sócios
ou seus representantes fica estipulado o foro da Comarca de Lisboa,
com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099133

BINÁRIO 2000 � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 404/880914; identificação de pessoa colectiva n.º 502049855;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número da apresentação: 52.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do vogal do conselho fiscal: João Fernando

Clemente Duarte, por ter falecido, em 6 de Julho de 2001.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Designação de vogal do conselho fiscal em 8 de Outubro de

2001: Amílcar Martins Escudeiro, Avenida Biarritz, 15, 5.º-F, Monte
do Estoril.

Prazo: Quadriénio em curso de 2000-2003.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099129

ATELIER 3 + 3 � ARQUITECTURA, RENOVAÇÃO
URBANA E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 859/800314; identificação de pessoa colectiva
n.º 500946744; data: 20011017.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099126

DOMOPLACA � MONTAGENS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5205/950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503164577;
data: 20011017.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099124

BURGUS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 693/820216; identificação de pessoa colectiva n.º 501236252;
data: 20011017.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099123

AUTO AVIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 204/411001; identificação de pessoa colectiva n.º 500034087;
data: 20011017.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099121

AZEVEDO & PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9515/001107; identificação de pessoa colectiva n.º 505151880;
data: 20011017.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099119

BOTELHO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 008/540622; identificação de pessoa colectiva n.º 500045921;
data: 20011017.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999 e de 2000.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099118

ADMINISTRADORA DOS SENHORIOS MÁRIO PRAZERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 826/690205; identificação de pessoa colectiva n.º 500498920;
data: 20011017.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099116
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ARTECIDOS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 141/871102; identificação de pessoa colectiva n.º 501900136;
data: 20011016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099113

DOVA � EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 391/871214; identificação de pessoa colectiva n.º 501916130;
data: 20011016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099112

EDITORA REPLICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 994/870129; identificação de pessoa colectiva n.º 501361308;
data: 20011016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099111

EDITORIAL CAMINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 942/760311; identificação de pessoa colectiva n.º 500439214;
data: 20011016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099110

BRIFINA � SOCIEDADE DE CONTROLO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 973/710302; identificação de pessoa colectiva n.º 500364257;
data: 20011016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999 e de 2000.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099108

A NEGRITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 181/281022; identificação de pessoa colectiva n.º 500003823;
inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números e data das
apresentações: 59 e 60/20020118.

Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade anónima por deliberação de 17 de

Dezembro de 2001.
Teor da alteração total do contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede social e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma de sociedade comercial anónima, com
a denominação de Cafés Negrita, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Andrade, 18,
freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá, deliberar a alteração da
sua sede dentro do mesmo concelho ou para outro concelho limítrofe.

3 � O conselho de administração poderá deliberar a abertura de
delegações ou qualquer outra forma de representação social, em terri-
tório nacional.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o exercício do comércio e indústria
de torrefacção e moagem de café e similares e outras actividades com
ela conexionadas.

ARTIGO 4.º

Participação no capital social de outras sociedades

A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral criar novas
sociedades e adquirir participações em sociedades, ainda que com ob-
jecto social diferente, integrar agrupamentos complementares de
empresas, consórcios e associações, bem como alienar as participa-
ções no capital de outras sociedades.

ARTIGO 5.º

Duração

A sociedade terá duração indeterminada.

CAPÍTULO II

Capital social e participações sociais

ARTIGO 6.º

Capital social, acções e obrigações

1 � O capital social é de € 100 000, representado por 100 000 ac-
ções nominativas no valor nominal de € 1 cada, integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador.
3 � Os títulos poderão ser representativos de 1, 10, 50, 100,

1000 e múltiplos de 1000 acções.
4 � Os títulos serão assinados por um ou dois administradores,

podendo as assinaturas ser por chancela.

ARTIGO 7.º

Acções e obrigações

1 � A sociedade pode emitir qualquer tipo de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral ou pelo
conselho de administração.

2 � Poderão ser emitidas obrigações conversíveis em acções de
categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de acções
de categorias especiais.

3 � Os accionistas terão o direito de preferência na subscrição de
obrigações conversíveis, na proporção das acções de que forem titulares.

4 � A venda de acções nominativas depende em primeiro lugar do
consentimento da sociedade e, caso este seja concedido, os demais
accionistas terão sobre tal venda direito de preferência que exercerão
no prazo de 20 dias contados da data em que a sociedade os notificar
do consentimento para a venda.

5 � A sociedade pronunciar-se-á sobre o pedido de consentimento
no prazo máximo de 60 dias sob pena de a transmissão se tornar li-
vre, e em caso de recusa do consentimento aplicar-se-á o disposto no
artigo 329.º do Código das Sociedades Comerciais.
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ARTIGO 8.º

Acções e obrigações próprias

1 � A sociedade pode, nos termos legais adquirir acções próprias
por deliberação do conselho de administração, e realizar sobre elas as
operações mais convenientes para o interesse social.

2 � As acções da própria sociedade não dão direito a dividendos
nem a representação na assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

Órgãos da sociedade

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Natureza da assembleia geral

A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas e as
suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e do contrato de
sociedade, são obrigatórias para a sociedade.

ARTIGO 11.º

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Os membros dos outros órgãos sociais, que não sejam accio-

nistas, poderão estar presentes nas assembleias gerais e intervir na
discussão dos assuntos nela tratados.

ARTIGO 12.º

Exercício do direito de voto

1 � Terão direito a participar na assembleia geral os accionistas
que provem possuir essa qualidade nos termos definidos nos presentes
estatutos e nos legalmente exigíveis, até data e hora fixada para a sua
realização.

2 � Os accionistas que não possuírem um número de acções que
confiram direito a voto, poderão agrupar-se de forma a completá-lo
fazendo-se representar por um só deles, cujo nome será indicado em
carta dirigida ao presidente da mesa, que deverá verificar a respectiva
qualidade, até à hora marcada para a reunião da assembleia geral.

3 � No caso de contitularidade de acções, só um dos contitulares,
com poderes de representação de todos os outros, conferidos por carta
dirigida ao presidente da mesa e por este recebida até à hora da reu-
nião, poderá participar na assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Convocação e quorum da assembleia geral

1 � Além do previsto na lei, a assembleia geral será convocada e
reunirá sempre que o conselho de administração, o conselho fiscal ou
os accionistas que sejam titulares de acções correspondentes ao míni-
mo exigido por lei, solicitem ao presidente da mesa a sua convoca-
ção, indicando a ordem de trabalhos.

2 � A assembleia geral está regularmente constituída e funcionará
validamente em primeira convocatória desde que os accionistas pre-
sentes ou representados sejam titulares de mais de 60% do capital
social, ressalvando-se as disposições legais e contratuais que exijam
quorum diferente.

3 � Em segunda convocatória, a assembleia geral reúne com qual-
quer número de accionistas presentes e capital representado.

4 � No caso da assembleia geral, regularmente convocada, não
poder funcionar por insuficiente representação do capital, será
convocada imediatamente nova reunião para se efectuar dentro de
30 dias, mas não antes de 15 dias.

5 � A assembleia geral será convocada por cartas registadas
dirigidas a todos os accionistas possuidores de acções nominativas,
para o domicílio constante dos registos da sociedade, pelo menos com
15 dias de antecedência, a todos os membros do conselho de adminis-

tração e fiscal e a todos os accionistas e por publicações nos termos
da lei quando existam acções ao portador.

ARTIGO 14.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
dos votos emitidos, excepto nos casos em que a lei ou o contrato da
sociedade imponham outra maioria.

2 � As votações efectuam-se do modo que o presidente da mesa
indique, a não ser que a assembleia geral, por proposta de algum ac-
cionista, delibere adoptar outra forma de votação.

ARTIGO 15.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário e em secretário suplente, competindo ao presidente con-
vocar as reuniões e dirigir os respectivos trabalhos e ao secretário
lavrar as actas e assegurar o expediente da assembleia geral.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Constituição do conselho de administração

1 � Á administração da sociedade compete ao conselho de admi-
nistração composto por três, cinco ou máximo de sete membros,
conforme se deliberar em assembleia geral, mas a sociedade poderá
funcionar com um administrador único enquanto o capital social não
exceder o limite fixado no n.º 2 do artigo 390.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

2 � Em caso de empate, o presidente do conselho de administra-
ção ou quem o substitua terá voto de qualidade.

ARTIGO 17.º

Competência

1 � Compete em geral ao conselho de administração, a prática de
todos os actos necessários a assegurar a gestão e o desenvolvimento
da sociedade e, designadamente, aqueles que não caibam na compe-
tência expressamente atribuída pelos estatutos ou pela lei a outros
órgãos sociais.

2 � Ao conselho de administração compete, em especial:
a) Elaborar as políticas gerais da sociedade;
b) Elaborar os planos de actividade e orçamentos anuais e

plurianuais;
c) Elaborar o relatório, o balanço, as contas e a proposta de apli-

cação de resultados em cada exercício e a submeter à apreciação da
assembleia geral;

d) Definir a organização geral da sociedade;
e) Nomear e exonerar os responsáveis pelos diversos sectores de

actividade ou oneração e demais pessoas, bem como exercer o res-
pectivo poder disciplinar;

f) Administrar o património da sociedade, incluindo a aquisição,
alienação ou oneração de direitos ou bens imóveis, designadamente
participações financeiras no capital da sociedade;

g) Pedir empréstimos pecuniários e celebrar contratos de finan-
ciamento, incluindo empréstimos e financiamentos a longo prazo, in-
ternos e externos;

h) Representar a sociedade em juízo e fora dele e/ou passivamente;
i) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer conflitos judiciais e

comprometer-se em árbitros, com ou sem recursos;
j) Constituir mandatários, nos termos e para os efeitos legais, e

outorgar-lhes os poderes que entender convenientes;
k) Tomar as decisões que, nos termos dos estatutos, sejam da sua

competência.
ARTIGO 18.º

Delegações de poderes de gestão

O conselho de administração pode delegar num administrador dele-
gado ou em algum dos administradores, todos os seus poderes ou cer-
tas áreas específicas de administração.

ARTIGO 19.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pelas assinaturas de dois administradores;
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c) Pelas assinaturas dos administradores delegados em que tenham
sido delegados poderes e na medida dessa delegação;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários e nos precisos ter-
mos dos respectivos instrumentos de mandato.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 20.º

Reuniões do conselho de administração

1 � Compete em especial, ao presidente do conselho de adminis-
tração a convocação das reuniões.

2 � O conselho de administração reunir-se-á quando e onde o in-
teresse social o exigir, uma vez convocado por escrito e de forma
inequívoca para todos os administradores.

3 � Qualquer membro do conselho de administração pode fazer-se re-
presentar em cada reunião por outro administrador que exercerá o direito
de voto em nome e sob responsabilidade do administrador que representa.

4 � Os poderes de representação serão conferidos por carta, telex
ou telefax, dirigidos ao presidente.

5 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos admi-
nistradores presentes ou representados, tendo o presidente ou quem
os substitua, voto de qualidade.

6 � Na sua falta ou impedimento temporário, o presidente é subs-
tituído no exercício das suas funções pelo administrador a quem con-
fie a sua substituição, salvo se tiver sido designado vice-presidente.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

Fiscalização dos negócios da sociedade

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a
conselho fiscal, composto por três membros efectivos e um suplente,
conforme o que a assembleia deliberar e de acordo com as disposições
legais aplicáveis. Devem ser revisores oficiais de contas, o fiscal úni-
co, um membro do conselho fiscal e um suplente.

2 � O fiscal único e os membros do conselho fiscal serão eleitos
pela assembleia geral, que indicará o presidente do conselho fiscal.

ARTIGO 22.º

Auditoria de contas

1 � A assembleia geral pode cometer a uma sociedade de auditoria
a verificação das contas da sociedade, sem prejuízo de competência
atribuída ao conselho fiscal.

2 � O conselho fiscal pronunciar-se-á obrigatoriamente sobre o
conteúdo dos relatórios apresentados pelos auditores.

ARTIGO 23.º

Reunião do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal reúne-se ordinariamente nos prazos estabeleci-
dos na lei e extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presi-
dente, pela maioria dos seus membros ou pelo conselho de administração.

2 � As deliberações são tomadas por maioria dos seus membros e,
em caso de empate, o presidente terá voto de qualidade.

SECÇÃO IV

Disposições comuns

ARTIGO 24.º

Prazo de duração dos mandatos

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e do conselho de admi-
nistração e o fiscal único, serão eleitos de três em três anos, sendo admi-
tida a sua reeleição, por uma ou mais vezes para os cargos mencionados.

2 � Os membros dos órgãos sociais exercerão o mandato até que
os novos membros eleitos tomem posse dos respectivos cargos, sem
prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia, impedimento
temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

3 � Os membros do conselho de administração poderão, ou não,
ser accionistas da sociedade.

ARTIGO 25.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

As remunerações a atribuir aos membros dos órgãos sociais serão
fixadas pela assembleia geral, podendo delegar poderes numa comis-
são de vencimentos eleita para esse fim.

ARTIGO 26.º

Caução dos membros do conselho de administração

A assembleia geral deliberará, quando da eleição, qual a caução a
prestar pelos membros do conselho de administração pelo exercício
das suas funções ou dispensá-la quando a lei o permita.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação dos resultados

ARTIGO 27.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 28.º

Aplicação de resultados

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzida a
percentagem que a lei fixar para integração de reserva legal, terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, podendo deliberar não
proceder a qualquer distribuição de lucros aos accionistas, se o inte-
resse da sociedade o justificar.

Mais certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação de administrador e fiscal único, para o mandato de 2001-2003,

por deliberação de 17 de Dezembro de 2001.
Administrador único � Carlos Manuel Diniz Pina, residente na Rua

de Viana da Mota, 84, Lisboa.
Fiscal único: efectivo � P. Matos Silva, Garcia Júnior P. Caiado

& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de
Luciano Cordeiro, 113, 6.º, esquerdo, Lisboa; suplente � Daniel Jor-
ge Gonçalves Vicente, revisor oficial de contas, Rua do Indico, Edifí-
cio Altis, 1.º-G, Albufeira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2001011695

AUTO COMPETIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 331/710626; identificação de pessoa colectiva n.º 500536740;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 5/20020326.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes e de secretário da sociedade para o ano de

2002, por deliberação de 2 de Janeiro de 2002.
Gerentes: Carlos Alberto da Silva Cardoso Duarte.
Eduardo Luís de Moser Lupi.
Carlos Alberto Fernandes Monteiro.
Secretária � Maria Paula Terra da Mota de Vasconcelos Guimarães;

suplente � Joana Santos Marques Paramés Merino, residente na Ave-
nida do Engenheiro Arantes de Oliveira, 40, 1.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2001011539

EASYSOFT � SOFTWARE E SISTEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 356/880906; identificação de pessoa colectiva n.º 502048042;
inscrição n.º 36; número e data da apresentação: 43/20020424.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato.
Artigo alterado: Artigo 4.º ao Capítulo I, e em consequência

renumerados os restantes artigos que avançam um número.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O exercício da actividade social poderá ser prosseguido indivi-
dualmente pela sociedade, ou através de associação com outras enti-
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dades por qualquer uma das formas legalmente previstas, designa-
damente em consórcio ou integrando agrupamento complementar de
empresas.

2 � A sociedade poderá ainda participar no capital de outras so-
ciedades, reguladas ou não por leis especiais, e constituir novas em-
presas ou comparticipar na sua constituição, mesmo que o respectivo
objecto não coincida, no todo ou em parte, com o que a sociedade
estiver exercendo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2001011555

AMÉRICO & BERNARDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 448/770426; identificação de pessoa colectiva n.º 500631573;
data: 20011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099050

BARGAS & BARGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7915/981120; identificação de pessoa colectiva n.º 504288750;
data: 20011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099049

A LAGOA AZUL RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 328/860206; identificação de pessoa colectiva n.º 501635831;
data: 20011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099044

A LAGOA AZUL RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 328/860206; identificação de pessoa colectiva n.º 501635831;
data: 20011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099043

DOCE DE BENFICA � CAFÉ, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3294/920812; identificação de pessoa colectiva n.º 502838515;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/20011009.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelo único

sócio.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social totalmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas: uma no valor nominal de 2500 euros titulada
em nome do sócio Manuel da Cruz Pereira e outra no valor nominal
de 2500 euros, titulada em nome de Manuel da Cruz Pereira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
3000099040

BIÓTIPO, TURISMO AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8765/20000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504673165;
data: 20011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099037

DR. VITAL CALADO � CLÍNICA
OTORRINOLARINGOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1053/891130; identificação de pessoa colectiva n.º 502252677;
data: 20011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000099035

LISBOA � 2.A SECÇÃO

HOTELCO � HOTELARIA E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 802/780222; identificação de pessoa colectiva n.º 500758204;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 9/20020625.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, para o

quadriénio de 2002-2005, por deliberação de 27 de Março de
2002.

Conselho de administração: presidente � Jaime da Costa Teixeira;
vogais � Luzia da Conceição Ferreira da Silva Teixeira, Manuel Jo-
aquim Ameixa Dias, Maria Manuel dos Santos Peixoto Braga Bianchi
de Aguiar, Beatriz Alice Queirós Oliveira dos Santos, Pedro Miguel da
Silva Teixeira, e Cláudia Sofia da Silva Teixeira Gaia.

Fiscal único: efectivo � Velosa, Nadais & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Boavista, 957, 5.º, direi-
to, Porto; suplente � José Manuel Varandas Marques, Rua de Justino
Marques, 110, 1.º, Matosinhos.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000199089
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INCORMATE � MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 886/850328; identificação de pessoa colectiva n.º 501511253;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 14/20011213.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 144 600$, realizado em dinheiro, pelos sócios, na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
300 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas dos
sócios: uma de 285 000 euros, pertencente a José Francisco Lino de
Castro; e uma de 15 000 euros, pertencente a Pedro Lino de Castro.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198811

NOVA ARTE � CERÂMICA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 149/850619; identificação de pessoa colectiva n.º 501508910;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 26/20020219.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 402 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios abaixo men-

cionados, com as quantias respectivamente de 352 169$, e de 50 241$.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios: uma
de 4500 euros, de José Manuel Nunes Carboila; e uma de 500 euros,
de Carla Alexandra Henriques da Luz Rosa Franco.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198808

ITALMA � MASSAS ALIMENTÍCIAS ITALIANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 047/850510; identificação de pessoa colectiva n.º 501530991;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 82/20011207.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro subscrito pelas sócias na propor-

ção das quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de € 5000,
e encontra-se distribuído da seguinte forma: a sócia Maria Paola Porru,
detém três quotas com o valor nominal de € 3200, € 1000, e € 300 res-
pectivamente; e a sócia Erica Porru Aguiar Silva, passa a deter uma
quota de € 500.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198799

F. S. RIBEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 635/851002; identificação de pessoa colectiva n.º 501580964;
inscrição n.º 27, inscrição n.º 28 e inscrição n.º 29; números e data
das apresentações: 1, 2 e 3/20020313.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato, tendo sido eliminado o artigo 18.º, e

renumerados os artigos subsequentes ao artigo 17.º, e alterada a re-
dacção dos actuais artigos 17.º a 19.º

Nomeação do fiscal único e suplente, por deliberação de 10 de Ja-
neiro de 2002, para o triénio de 2002-2004.

Fiscal único: efectivo � Freire, Kaizeler & Lourenço, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Borges Carneiro, 2-B, Buraca,
Amadora; suplente � António Ezequiel Freire, Largo do Figueiredo,
6, 2.º, direito, Lisboa.

Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto
ao artigo 5.º

Reforço: 1202,10 euros, por reservas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único e um
suplente, que deverão ser revisores oficiais de contas ou Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 18.º

O fiscal único assistirá às reuniões do conselho de administração
sempre que o entenda conveniente ou seja convocado para tal.

ARTIGO 19.º

É de três anos a duração do mandato dos membros do conselho de
administração e o do fiscal único e seu suplente.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 500 000 euros, dividido e representado
por 100 000 acções de valor nominal de 5 euros, cada uma.

2 � O capital encontra-se integralmente realizado em dinheiro e
nos bens e valores constantes da escrita social.

3 � As acções são nominativas ou ao portador, livre e reciproca-
mente convertíveis.

4 � As acções são representadas por títulos de 1, 10, 50, 100 e
1000 acções.

5 � O desdobramento de títulos e a conversão das acções, far-se-á
a pedido dos accionistas, sendo da sua conta as respectivas despesas.

6 � Os títulos provisórios ou definitivos são assinados por dois
administradores, podendo apenas uma das assinaturas ser aposta por
chancela.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198797

JOSÉ FERNANDES PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 325/850802; identificação de pessoa colectiva n.º 501534652;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 70/20011228.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 402 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo

mencionados, com as quantias respectivamente de 281 687$, e de
120 723$.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as seguintes: uma
de 3500 euros, do sócio António David Correia; e outra de 1500 euros,
da sócia Deolinda de Jesus Sobreira Correia.
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O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198792

GUERIN � VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 186/860113; identificação de pessoa colectiva n.º 501570829;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 15/20020422.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Redução do capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Redução de capital, no montante de 130 000 000$, para cobertura

de prejuízos, por deliberação de 15 de Novembro de 1996.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
70 000 000$ e representa-se por duas quotas: uma de valor nominal de
49 000 000$, de que é titular a sócia, Movicortes � Serviços e
Gestão, L.da; e outra de 21 000 000$, de que é titular José Ribeiro Vieira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198782

LUIFACON � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 915/851127; identificação de pessoa colectiva n.º 501577084;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 89/20020320.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro pelos sócios, na proporção

das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e corresponde à
soma de três quotas: uma do valor nominal de 4100 euros, perten-
cente à sócia Maria Teresa Coelho Cardoso; uma de valor nominal de
800 euros, pertencente à sócia Maria Eduarda Ferreira Guimarães; e
uma de valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Maria de
Jesus Ferreira Alçada Padiz.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198778

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DR.A ILDA FERNANDES
BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 829/851113; identificação de pessoa colectiva n.º 501555153;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 97/20011221.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 2.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e noutros bens e valores constantes da respectiva escritura-

ção, e corresponde á soma de duas quotas: uma de 4750 euros, per-
tencente à sócia Ilda Fernandes Borges; e outra de 250 euros, perten-
cente à sócia Maria José Fernandes Borges.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198775

J. M. SEGURO, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 780/851105; identificação de pessoa colectiva n.º 501562982;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 25/20011203.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 433 800$, por reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
900 000 euros, dividido em 180 000 acções do valor nominal de
5 euros, cada uma.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198772

JUNCEIRA E BARROQUEIRA � SOCIEDADE
DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 453/860225; identificação de pessoa colectiva n.º 501640975;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17;
números e data das apresentações: 40 e 41/20020528.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas de 2001, e ainda que, foi regis-
tado o seguinte:

Cessação de funções da gerente, Maria da Conceição Pita Tavares
Martins Pisco, por ter renunciado, em 2 de Maio de 2002.

Nomeação de gerentes, por deliberação de 14 de Maio de 2002, de
Luís Alberto Pereira Dias Simão; e de José Paulo Cerveira Tavares,
Rua de Bartolomeu Dias, 120, Condomínio Infante de Sagres, lote 4-
A, 2.º-B, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198769

NOVAGA � PRODUÇÃO DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 356/860210; identificação de pessoa colectiva n.º 501588159;
inscrição n.º 6; data: 20011218.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198821

FORUNTEC � FORMAÇÃO DE UTILIZADORES
DE NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 247/841108; identificação de pessoa colectiva
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n.º 501504664; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 26/
20030124.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 5.º
Reforço: 12,02 euros em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de valor
nominal de 4500 euros, pertencente à sócia Cristina Maria Rebelo
Moura Lopes; e uma de valor nominal de 500 euros, pertencente ao
sócio Fernando Manuel Rebelo Lopes de Moura.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2000979513

IMÉDIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 977/860424; identificação de pessoa colectiva n.º 501642048;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 78/20020307.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Recondução do gerente Carlos Manuel de Palhavã Amaral, para o

ano de 2002, por deliberação de 2 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198820

GABINETE MÉDICO DO TRABALHO � G. M. T., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 866/860414; identificação de pessoa colectiva n.º 501656634;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 108/20011226.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro, pelo sócio, Francisco

José Dias de Carvalho e Castro.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 4501,20 euros, titulada em nome do sócio Francisco José
Dias Carvalho e Castro; e outra de 498,80 euros, titulada em nome
do sócio Hernâni Carvalho Morais Castro.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198819

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DR.A GUILHERMINA MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 542/860311; identificação de pessoa colectiva
n.º 501580751; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 4/20020201.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Jorge Miguel Alberto de Miranda,

por ter renunciado, em 14 de Setembro de 1986.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198816

LUÍS ANDRADE MONIZ � GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 491/860304; identificação de pessoa colectiva n.º 501604324;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 60/20020129.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 5.º, e n.º 2 do artigo 6.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios abaixo

mencionados, com a quantias de 572 290$, e 30 120$, respectiva-
mente.

Teor do artigos alterados:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 4750 euros, pertencente ao sócio Luís Gabriel de Andrade
Moniz; e uma quota do valor nominal de 250 euros (bem próprio),
pertencente à sócia, Laura Maria Andrade Moniz Dias Fontes.

6.º

2 � A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento da
sociedade, tendo esta o direito de preferência em primeiro lugar, e
dos sócios não cedentes em segundo lugar.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198518

GENERAL � GARAGEM E OFICINA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 377/860701; identificação de pessoa colectiva n.º 501691170;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: Of. 27/20020716.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Redução de capital para cobertura de prejuízos e alteração do con-

trato quanto ao artigo 3.º, n.º 1.
Montante a que o capital ficou reduzido: 3 000 000$.
Data da deliberação: 27 de Junho de 1999.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital da sociedade é de 3 000 000$, integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e correspondente à soma das quotas dos
sócios, assim distribuídas: General � Aluguer de Automóveis, S. A,
uma quota de 2 970 000$; e José Maria Delgado Morgado, uma quota
de 30 000$.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198517

GARAGEM CENTRAL DO POÇO DO BISPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 066/860509; identificação de pessoa colectiva
n.º 501666850; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 39/
20021227.
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Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 27 de Março de 2002, de

Mário João de Sousa Brito.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198516

IMÉDIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 977/860424; identificação de pessoa colectiva n.º 501642048;
inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; números e data das apresen-
tações: 20 e 21/20021230.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 5.º

Nomeação de gerente, por deliberação de 6 de Novembro de 2002,
de Carlos Manuel de Palhavã Amaral.

Teor do artigo alterado:
5.º

1 � A gerência da sociedade será confiada a um ou mais gerentes,
com remuneração, até deliberação em contrário da assembleia geral.

2 � À gerência serão atribuídos os mais amplos poderes de gestão
da sociedade, cabendo-lhes deliberar sobre todos os assuntos e prati-
car todos os actos legalmente considerados como do exercício de
poderes de gestão.

3 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos pela assinatura de um gerente.

4 � A sociedade poderá constituir mandatários.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000198515

LISBOA � 3.A SECÇÃO

351 � DESIGN E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6626; identificação de pessoa colectiva n.º 503610020; entra-
da/data: 11 844/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198537

TRENCI � ENGENHARIA, TÉCNICAS RACIONALIZADAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 457; identificação de pessoa colectiva n.º 501217908; en-
trada/data: 11 649/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198536

SIMARTOL � SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS
DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 130; identificação de pessoa colectiva n.º 501897208; en-
trada/data: 11 890/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198535

SESIMBRENSE DA ATALAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 567; identificação de pessoa colectiva n.º 500471959; en-
trada/data: 11 891/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198534

SSPI � SOCIEDADE DE SISTEMAS DE PROTECÇÃO
DE INCÊNDIO E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3640; identificação de pessoa colectiva n.º 502821540; entra-
da/data: 11 946/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198533

OURO BRUNIDO � RESTAURO DE OBRAS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9157; identificação de pessoa colectiva n.º 504841637; entra-
da/data: 11 944/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198532

OCULISTA DE SAPADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 871; identificação de pessoa colectiva n.º 501835580; en-
trada/data: 11 876/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198531

RESTAURANTE A PAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 038; identificação de pessoa colectiva n.º 500182809; en-
trada/data; 11 696/020723.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 107 � 9 de Maio de 2003 9842-(173)

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198530

RESENDE & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 504; identificação de pessoa colectiva n.º 500493421; en-
trada/data: 11 687/020723.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198529

RESPIROMEDICAL � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 766; identificação de pessoa colectiva n.º 505179792; en-
trada/data: 11 846/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198528

TORNEIRAS REVOLTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 675; identificação de pessoa colectiva n.º 500286116; en-
trada/data: 11 851/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198527

V. M. VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7239; identificação de pessoa colectiva n.º 503789577; entra-
da /data: 11 866/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198526

OPTIFAR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 781; identificação de pessoa colectiva n.º 501609377; en-
trada/data: 11 845/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198525

THE MEDIA EDGE (PORTUGAL)
SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8989; identificação de pessoa colectiva n.º 504347845; entra-
da/data: 11 839/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198524

ORIENTE-SE, ARTIGOS ORIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1802; identificação de pessoa colectiva n.º 502309792; entra-
da/data: 11 926/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198523

TRADIÇÃO AZUL � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9588; identificação de pessoa colectiva n.º 504344781; entra-
da/data: 11 008/020716.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198378

R. M. PEREIRA LOPES � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 624; identificação de pessoa colectiva n.º 505521342; en-
trada/data: 11 920/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198522

SANTA KLAUS PROPRIEDADES
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 572; identificação de pessoa colectiva n.º 505091860; en-
trada/data: 11 924/020724.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198521

VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 917; identificação de pessoa colectiva n.º 500427992; en-
trada/data: 6852/020701.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198520

XICOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS E IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15; identificação de pessoa colectiva n.º 502059613; entrada/
data: 11 894/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198519

SOLERCINE � EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3731; identificação de pessoa colectiva n.º 502840722; entra-
da/data: 11 654/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198482

SOLERCINE � EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
PARA PIPOCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 176; identificação de pessoa colectiva n.º 504302787; en-
trada/data; 11 661/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198481

SIMADI � SOCIEDADE DE IMAGIOLOGIA DIAGNÓSTICA
E DE INTERVENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7484; identificação de pessoa colectiva n.º 503869066; entra-
da/data: 11 667/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198480

RECULINDO CAETANO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 598; identificação de pessoa colectiva n.º 500471592; en-
trada/data: 11 126/020717.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198423

SEMEDO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 995; identificação de pessoa colectiva n.º 500660255; en-
trada/data: 11 122/020717.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198414

VINHOS E COMIDAS A CENTRAL
DO POÇO DOS NEGROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 808; identificação de pessoa colectiva n.º 500471746; en-
trada/data: 11 124/020717.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198408

SOLERCINE II � EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 388; identificação de pessoa colectiva n.º 504869809; en-
trada/data: 11 662/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198478

SISPORSOL � SISTEMAS PARA PROTECÇÃO SOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 303; identificação de pessoa colectiva n.º 502102314; entrada/
data: 11 528/020722.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198479

SERVIMÉDIA � SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7832; identificação de pessoa colectiva n.º 502500646; entra-
da/data: 11 638/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198477

SOLERCINE � EQUIPAMENTOS DE PALCO E CADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9870; identificação de pessoa colectiva n.º 504560034; entra-
da/data: 11 648/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198476

ONOMA � GABINETE DE TRADUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4030; identificação de pessoa colectiva n.º 502909684; entra-
da/data: 11 675/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000602916

REURBE � REALIZAÇÕES E PROMOÇÕES
IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3728; identificação de pessoa colectiva n.º 502840765; entra-
da/data: 11 635/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000602924

ROSABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21 121; identificação de pessoa colectiva n.º 500998744; en-
trada/data: 11 665/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000602908

URBITUA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO TUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6914; identificação de pessoa colectiva n.º 503695939; entra-
da/data: 11 778/020723.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000602975

SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ALCALÁ
& GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7722; identificação de pessoa colectiva n.º 503940330; entra-
da/data: 11 954/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000602983

VITOR AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 974; identificação de pessoa colectiva n.º 500730580; en-
trada/data: 11 601/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198475

RIACULO � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1249; identificação de pessoa colectiva n.º 501104631; entra-
da/data: 11 545/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000198474

SOFIP � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 66 736; identificação de pessoa colectiva n.º 501880186; en-
trada/data: 11 906/020724.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000602991

RIBERCOSTA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7257; identificação de pessoa colectiva n.º 502405015; entra-
da/data: 11 752/020723.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000602959

SANO SEGUROS � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2330; identificação de pessoa colectiva n.º 502542810; entra-
da/data: 11 687/020723.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000602967

RENINHA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6076; identificação de pessoa colectiva n.º 503483745; entra-
da/data: 11 868/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603041

SINTEGRA � RESTAURAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8370; identificação de pessoa colectiva n.º 504137042; entra-
da/data: 11 908/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603025

RODRIGUES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 173; identificação de pessoa colectiva n.º 500234442; en-
trada/data: 11 929/020724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000603017

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CLASSE H � IMOBILIÁRIA E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7625/981109; identificação de pessoa colectiva n.º 504272543;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 118/011221.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: duas no valor de
2250 euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias, Filipa Ale-
xandra Holt Pereira, e Sara Alexandra Holt Pereira; e uma no valor
de 500 euros, pertencente à sócia Alison Jayne Holt Pereira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198824

CENTRO DENTÁRIO DO TOJAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7346/980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504219251;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 101/011221.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio Manuel de Sousa Cordeiro; e outra
no valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria Lúcia Massa
de Sousa Cordeiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198822

CARLOS BANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5889/970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503800651;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 58/011221.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
sócio.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198817

MANAZINVESTE � INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5454/960731; identificação de pessoa colectiva n.º 503754544;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/020114.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 000 000$ para 50 000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, é de 50 000 euros, dividido em 5000 acções
do valor nominal de 10 euros cada uma, está integralmente realizado
em dinheiro.

2 � A administração fica autorizada a proceder ao aumento do
capital, quando entender, por uma ou mais vezes.

3 � As acções, ainda que ao portador, não serão obrigatoriamente
registadas em livro próprio da sociedade, depositado na sede social.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198814

MARQUÊS DE POMBAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 891/021227; identificação de pessoa colectiva n.º 505967960;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/021227.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, e foi constituída por:

Rodrigo Manuel da Nóbrega Themudo Gallego, natural de São Sebas-
tião da Pedreira, Lisboa, contribuinte fiscal n.º 175373124 e mulher,
Isabel Maria Mendes de Sampaio Gallego, natural de Alvalade, Lis-
boa, contribuinte fiscal n.º 178954276, casados no regime da comu-
nhão de adquiridos, residentes em Lisboa, na Rua das Amoreiras, 70,
12.º, em Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a firma Marquês de Pombal � Sociedade
Imobiliária, L.da, com sede e estabelecimento em Lisboa, na Rua das
Amoreiras, 70, 12.º, freguesia de São Mamede.

2.º

O seu objecto é a compra, venda e revenda de imóveis, sua explo-
ração e comercialização e administração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 3700 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Mendes de Sampaio
Gallego; e outra no valor nominal de 1300 euros, pertencente ao sócio
Rodrigo Manuel da Nóbrega Themudo Gallego.

4.º

Poderão ser exigíveis prestações suplementares até ao montante
de dez vezes o capital social, sempre que a sociedade delas carecer e
a chamada de suprimentos tenha a aprovação de dois dos sócios.

§ único. Os suprimentos não merecerão quaisquer juros e não po-
derão ultrapassar dez vezes o capital social.

5.º

O sócio Rodrigo Manuel da Nóbrega Themudo Gallego, é desde já
nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade,
activa e passivamente, em todos os seus actos e contratos.

6.º

As assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias, serão convocadas
por qualquer dos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, por
meio de carta registada com aviso de recepção.

7.º

A sociedade não se dissolverá pela vontade, renúncia, morte ou
interdição de qualquer sócio, mas apenas nos casos taxativamente
marcados na lei.

8.º

Para todas as questões emergentes deste contrato entre os sócios
seus herdeiros ou representantes, fica estipulado o foro da Comarca
de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro.

9.º

1 � Em caso de penhora, arresto ou arrolamento de qualquer outra
forma de procedimento executivo, a sociedade poderá deliberar a amor-
tização da quota que tenha sido objecto de tais medidas, devendo tal
deliberação ter lugar no prazo de 90 dias, contados do conhecimento
por algum gerente da sociedade, do facto que permita a amortização.

2 � A contrapartida da amortização será o valor nominal da quo-
ta a pagar em duas prestações semestrais e iguais, sem juros, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a data da deliberação.

10.º

Em todo o omisso no presente contrato e que não esteja previsto
na legislação em vigor, proceder-se-á com o que for deliberado em
assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198381

PRÉDUQUE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 892/021227; identificação de pessoa colectiva n.º 505974894;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/021227.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, e foi constituída por:

Rodrigo Manuel da Nóbrega Themudo Gallego, natural de São Se-
bastião da Pedreira, Lisboa, contribuinte fiscal n.º 175373124 e mu-
lher, Isabel Maria Mendes de Sampaio Gallego, natural de Alvalade,
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 178954276, casados no regime da co-
munhão de adquiridos, residentes em Lisboa, na Rua das Amoreiras,
70, 12.º, em Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a firma PRÉDUQUE � Sociedade Imobi-
liária, L.da, com sede e estabelecimento em Lisboa, na Rua das
Amoreiras, 70, 12.º, freguesia de São Mamede.

2.º

O seu objecto é a compra, venda e revenda de imóveis, sua explo-
ração e comercialização e administração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 3700 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Mendes de Sampaio
Gallego; e outra no valor nominal de 1300 euros, pertencente ao sócio
Rodrigo Manuel da Nóbrega Themudo Gallego.

4.º

Poderão ser exigíveis prestações suplementares até ao montante
de dez vezes o capital social, sempre que a sociedade delas carecer e
a chamada de suprimentos tenha a aprovação de dois dos sócios.

§ único. Os suprimentos não merecerão quaisquer juros e não po-
derão ultrapassar dez vezes o capital social.

5.º

O sócio Rodrigo Manuel da Nóbrega Themudo Gallego, é desde já
nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade,
activa e passivamente, em todos os seus actos e contratos.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 107 � 9 de Maio de 20039842-(178)

6.º

As assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias, serão convocadas
por qualquer dos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, por
meio de carta registada com aviso de recepção.

7.º

A sociedade não se dissolverá pela vontade, renúncia, morte ou
interdição de qualquer sócio, mas apenas nos casos taxativamente
marcados na lei.

8.º

Para todas as questões emergentes deste contrato entre os sócios
seus herdeiros ou representantes, fica estipulado o foro da Comarca
de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro.

9.º

1 � Em caso de penhora, arresto ou arrolamento de qualquer outra
forma de procedimento executivo, a sociedade poderá deliberar a amor-
tização da quota que tenha sido objecto de tais medidas, devendo tal
deliberação ter lugar no prazo de 90 dias, contados do conhecimento
por algum gerente da sociedade, do facto que permita a amortização.

2 � A contrapartida da amortização será o valor nominal da quo-
ta a pagar em duas prestações semestrais e iguais, sem juros, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a data da deliberação.

10.º

Em todo o omisso no presente contrato e que não esteja previsto
na legislação em vigor, proceder-se-á com o que for deliberado em
assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198380

PTP-TRANS � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 952/030117; identificação de pessoa colectiva n.º 506438163;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030117.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Pedro Tiago Crespo Pais Peixoto, contribuinte fiscal n.º 213449994,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,
solteiro, maior, residente na Rua do Vale Formoso de Cima, 116, 3.º,
frente, em Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 11935386,
emitido em 24 de Julho de 2001, pelos Serviços de Identificação Ci-
vil em Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PTP-TRANS � Transportes,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Vale Formoso
de Cima, 116, 3.º, frente, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de mercadorias, por conta
de outrém, por meio de veículos com peso bruto inferior ou igual a
3500 Kgs.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001139519

PUNTA CANA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 890/021227; identificação de pessoa colectiva n.º 505968870;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/021227.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, e foi constituída por:

Rodrigo Manuel da Nóbrega Themudo Gallego, natural de São Se-
bastião da Pedreira, Lisboa, contribuinte fiscal n.º 175373124 e mu-
lher, Isabel Maria Mendes de Sampaio Gallego, natural de Alvalade,
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 178954276, casados no regime da co-
munhão de adquiridos, residentes em Lisboa, na Rua das Amoreiras,
70, 12.º, em Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a firma PUNTA CANA � Sociedade Imobi-
liária, L.da, com sede e estabelecimento em Lisboa, na Rua das
Amoreiras, 70, 12.º, freguesia de São Mamede.

2.º

O seu objecto é a compra, venda e revenda de imóveis, sua explo-
ração e comercialização e administração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 3700 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Mendes de Sampaio
Gallego; e outra no valor nominal de 1300 euros, pertencente ao sócio
Rodrigo Manuel da Nóbrega Themudo Gallego.

4.º

Poderão ser exigíveis prestações suplementares até ao montante
de dez vezes o capital social, sempre que a sociedade delas carecer e
a chamada de suprimentos tenha a aprovação de dois dos sócios.

§ único. Os suprimentos não merecerão quaisquer juros e não po-
derão ultrapassar dez vezes o capital social.

5.º

O sócio Rodrigo Manuel da Nóbrega Themudo Gallego, é desde já
nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade,
activa e passivamente, em todos os seus actos e contratos.

6.º

As assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias, serão convocadas
por qualquer dos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, por
meio de carta registada com aviso de recepção.

7.º

A sociedade não se dissolverá pela vontade, renúncia, morte ou
interdição de qualquer sócio, mas apenas nos casos taxativamente
marcados na lei.

8.º

Para todas as questões emergentes deste contrato entre os sócios
seus herdeiros ou representantes, fica estipulado o foro da Comarca
de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro.

9.º

1 � Em caso de penhora, arresto ou arrolamento de qualquer outra
forma de procedimento executivo, a sociedade poderá deliberar a amor-
tização da quota que tenha sido objecto de tais medidas, devendo tal
deliberação ter lugar no prazo de 90 dias, contados do conhecimento
por algum gerente da sociedade, do facto que permita a amortização.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 107 � 9 de Maio de 2003 9842-(179)

2 � A contrapartida da amortização será o valor nominal da quo-
ta a pagar em duas prestações semestrais e iguais, sem juros, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a data da deliberação.

10.º

Em todo o omisso no presente contrato e que não esteja previsto
na legislação em vigor, proceder-se-á com o que for deliberado em
assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198379

CASELCCIV � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7826/971010; identificação de pessoa colectiva n.º 503345296;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 179/011221.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 11 500 000$ para 69 500 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 69 500 euros e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma de 30 000 euros, da sócia, Caselcoop �
Cooperativa de Construção e Habitação Económica de São Francisco Xavier,
C. R. L.; uma de 24 500 euros, da sócia, Caselprop � Administração de
Propriedades, L.da; uma de 6000 euros, da sócia Rita Maria Pestana da
Cruz Coradinho; uma de 2500 euros, da sócia Carla Patrícia Pestana da
Cruz Coradinho; uma de 2000 euros, do sócio Henrique Manuel Lou-
renço Lopes; uma de 2000 euros, do sócio Mário José Figueiredo de
Almeida; uma de 1500 euros, do sócio Carlos Alberto Ferreira da Cruz
Coradinho; e uma de 1000 euros, do sócio Rui Alberto Ferreira Pestana.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001139624

MAGIBEL � CENTRO DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7279/980618; identificação de pessoa colectiva n.º 504193384;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 28/011221.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor no-
minal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias,
Paula Cristina Pereira de Matos, e Elisabete de Jesus Pereira Borges.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001139578

PATOM � PATOLOGIA MORFOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6824/980203; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 172/011221.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal
de 4750 euros, pertencente à sócia Margarida Maria Mendes de Almeida

da Cunha Martins Carvalho; e outra no valor nominal de 250 euros,
pertencente à sócia Isabel Maria Mendes de Almeida da Cunha Martins
Bustorff Silva.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001139560

PULTESTE � PULMÕES, SAÚDE E TESTES DE AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5666/961105; identificação de pessoa colectiva n.º 503755362;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 121/011221.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e encontra-se dividido em duas quotas, com os valores no-
minais e os titulares seguintes: uma quota de 2500 euros, pertencente
à sócia Maria da Conceição Barbosa Gomes Bravo Martins; e uma
quota de 2500 euros, pertencente ao sócio Rui Jacinto Bravo Martins.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001139543

CAPITAL HOUSE � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 855/021211; identificação de pessoa colectiva n.º 506371581;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021211.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, e foi constituída por:

Tiago Martins dos Santos, contribuinte fiscal n.º 202418103, na-
tural da freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa e mulher,
Isabel Maria Marques Mendes dos Santos, contribuinte fiscal
n.º 200627864, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
residentes na Rua do Poeta Bocage, 22, 3.º, frente, Lisboa, titulares
dos bilhetes de identidade, respectivamente n.os 9807336, e 9829023,
emitidos em 20 de Dezembro de 1999, pelos Serviços de Identifica-
ção Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A sociedade adopta a firma de Capital House � Empreendi-
mentos Imobiliários, L.da

ARTIGO 2.º

Sede e forma de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Simões Rapo-
so, 18, 7.º, esquerdo, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá abrir ou en-
cerrar filiais ou qualquer outra forma de representação social, bem
como transferir a sua sede social para qualquer outro local, dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe.

3 � Poderá ainda por deliberação da gerência, e com observância
das disposições legais aplicáveis, criar, transferir ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação
da sociedade, em qualquer parte do território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto, a promoção e investimentos imobi-
liários. Construção civil. Compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim. Preparação de loteamentos e venda dos
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mesmos. Arrendamento e exploração de bens imobiliários próprios
ou alheios e a prestação de serviços conexos.

ARTIGO 4.º

Participação social

Mediante deliberação dos sócios, a sociedade poderá livremente
adquirir e alienar participações de toda a espécie, associar-se por qual-
quer forma e com qualquer entidade, noutras sociedades, empresas,
agrupamentos complementares ou consórcios, existentes ou a consti-
tuir, seja qual for o seu objecto, tipo e lei reguladora, bem como to-
mar parte e fazer-se representar nos respectivos órgãos sociais e pra-
ticar todos os actos necessários para tais fins.

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social é de 175 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 87 500 euros cada uma, e uma de cada sócio.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares e suprimentos

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a cem vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis e reunidos os requisitos exigidos por lei,
sendo a data e forma de restituição, fixadas em assembleia geral que
delibere o reembolso.

2 � Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, sempre que
ela deles venha a carecer, com ou sem juros e nas demais condições,
a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
5 � Compete à gerência, contrair empréstimos, comprar, vender

e onerar bens móveis e imóveis.

ARTIGO 8.º

Cessão de quotas

A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios é livre, desde que
legalmente possível, mas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, a qual tem o direito de preferência em primeiro lugar, e os
sócios em segundo, nos termos e condições fixadas por lei.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade pode deliberar a amortização de qualquer quota,
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for dada em garantia de obrigações estranhas

aos negócios sociais ou for arrestada, penhorada ou por qualquer ou-
tra forma, apreendida em processos judiciais ou fiscais;

c) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) Quando a quota for cedida com violação dos disposto no arti-

go 8.º, deste contrato, bem como das deliberações da assembleia geral;
e) Por cessão ou divisão de quotas sem o consentimento da sociedade;
f) Por exoneração e exclusão de um sócio, nos casos previstos na lei;
g) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários.
2 � Nos casos em que lhe é conferido o direito de amortizar qual-

quer quota, poderá a sociedade em vez disso, adquiri-la ou fazê-la adquirir
por sócio ou por terceiro.

3 � A contrapartida da amortização da quota nos casos previstos
nas alíneas b), c), d), e), f) e g) do n.º 1, será o que pelo último ba-
lanço aprovado, corresponder ao valor nominal, acrescido da parte
proporcional das reservas.

4 � A amortização considera-se efectuada a partir da assembleia
geral em que foi tomada a deliberação e o seu valor global será satis-
feito em prestações trimestrais e iguais, acrescidas do juro à taxa
bancária para as operações deste tipo.

5 � Se por falecimento de um dos sócios a respectiva quota não for
amortizada, no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar por maioria simples, entre si e dentro do prazo
de 15 dias, um que a todos represente na sociedade para todos os efeitos.
Tal escolha, bastará que conste de documento particular, que será en-
viado à assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Lucros

1 � Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem para reserva
legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Os sócios poderão deliberar a distribuição antecipada dos lucros.

ARTIGO 11.º

Dissolução da sociedade

A sociedade dissolve-se nos casos indicados na lei, sendo a liquidação
e partilha efectuadas de acordo com a deliberação tomada em assembleia
geral e com as disposições legais em vigor à data da dissolução.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000688179

MEDINA DOS SONHOS � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 795/021119; identificação de pessoa colectiva n.º 506372537;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/2001119.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, e foi constituída por:

1.ª Ana Paula Alfaro Lopes da Cruz, contribuinte fiscal n.º 171693167,
natural da freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas, divorciada,
residente na Rua de António Luís Inácio, 45, 2.º, esquerdo, em Lisboa,
portadora do bilhete de identidade n.º 6221091, emitido em 14 de Agos-
to de 2002, pelos Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

2.ª Maria Vitória Rodrigues Alfaro Cruz, contribuinte fiscal
n.º 160740991, natural da freguesia de Riachos, concelho de Torres
Novas, viúva, residente na Rua do Actor António Silva, 7, 9.º, direi-
to, Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira, portadora do bilhete de
identidade n.º 606977, emitido em 11 de Janeiro de 2000, pelos Ser-
viços de Identificação Civil, em Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Medina dos Sonhos � Comércio
de Artesanato, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de António Luís
Inácio, 45, 2.º, esquerdo, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de artesanato.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma, e uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

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.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000688195
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PICCOLO NAPOLI � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 744/021030; identificação de pessoa colectiva n.º 506054144;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021030.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Laxmi Prasad Sapkota, contribuinte fiscal n.º 235106569, natural
do Nepal, de onde é nacional, casado com Chandrakali Sapkota, no
regime da comunhão geral, residente na Rua do Sol ao Rato, 102, 1.º,
esquerdo, em Lisboa, titular do passaporte n.º 1072143, de 10 de Ja-
neiro de 2001, emitido pela Embaixada do Nepal, em Paris.

Narayan Prasad Sapkota, contribuinte fiscal n.º 232399190, natu-
ral do Nepal, de onde é nacional, casado com Laxmi Sapkota, no
regime da comunhão geral, residente na morada anterior, titular do
passaporte n.º 1072036, de 28 de Março de 2000, emitido pela Em-
baixada do Nepal, em Paris.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Piccolo Napoli � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sacramento Alcântara,
9, 2.º, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, restau-
ração e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma, e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, 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.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000685277

C. P. MARQUES � ELECTRICISTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 668/021007; identificação de pessoa colectiva n.º 506313263;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021007.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Carlos Manuel Pires Marques, contribuinte fiscal n.º 158463617,
natural da freguesia do Santo Condestável, concelho de Lisboa, casado
com Maria de Lurdes Varanda Pereira Marques, no regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua de Maria Alice, 3, 4.º-B, em Lis-
boa, portador do bilhete de identidade n.º 9790918, emitido em 8 de
Março de 2001, pelos Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. P. Marques � Electricista,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Maria Alice,
3, 4.º-B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de electricista.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5010 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000688322

MOBILIERINN � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 509/020801; identificação de pessoa colectiva n.º 506183467;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020801.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Abzal Sultan Samsudin, contribuinte fiscal n.º 123176638, e Muntagi
Madatali, contribuinte fiscal n.º 185279201, casados no regime da
comunhão de adquiridos, ambos naturais de Moçambique, residentes
na Rua de Amílcar Cabral, 15, rés-do-chão/H, Lumiar, Lisboa, titula-
res dos bilhetes de identidade, respectivamente n.os 6675377, de 24 de
Fevereiro de 2000, e 10039894, de 27 de Novembro de 1996, emi-
tidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOBILIERINN � Comércio de
Mobiliário e Decorações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Amílcar Cabral, 15, rés-
-do-chão/H, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de mobiliário, deco-
rações e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 5000 euros cada uma, e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000688187

PARTY PEOPLE � AGÊNCIA DE MODELOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 443/020712; identificação de pessoa colectiva n.º 506195619;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020712.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Rui Miguel Pires Sim-Sim, solteiro, maior, portador do bilhete de
identidade n.º 8495169, emitido em 31 de Agosto de 2001, pelo Ar-
quivo de Identificação de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 102907358,
natural da freguesia de São Cristóvão e São Lourenço, concelho de
Lisboa, de nacionalidade portuguesa, residente na Rua de Almada
Negreiros, lote 460, 4.º-B, Lisboa, constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

A sociedade adopta a denominação de Party People � Agência de
Modelos, Unipessoal, L.da, identificação de pessoa colectiva
n.º 506195619, e tem a sua sede na Rua de Almada Negreiros, lote 460,
4.º-B, Lisboa.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto social da sociedade é de agência de modelos e figurantes,
fotografia, design publicitário e cursos de formação nas áreas da moda
e fotografia, selecção de modelos para fins publicitários e castings.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma só quota, pertencente ao sócio
único, Rui Miguel Pires Sim-Sim, acima identificado.

ARTIGO 4.º

Artigo 270.º-F, do Código das Sociedades Comerciais

Fica autorizado o sócio único a celebrar com a sociedade todos os
negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da socieda-
de, nos termos previstos no artigo 270.º-F, do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade é remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral e pertence ao sócio único, Rui Miguel
Pires Sim-Sim.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, e
representá-la em juízo e fora dele, activa ou passivamente, é neces-
sária a assinatura do sócio gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens, móveis ou imóveis,

façam ou não parte do activo imobilizado da empresa;
c) Susbcrever contratos de locação financeira, aluguer de longa

duração, trespasse de estabelecimentos comerciais ou quaisquer outros
contratos comerciais ou civis;

d) Tomar de arrendamento qualquer outro local para os fins sociais
e alterar ou rescindir os respectivos contratos;

e) Assinar quaisquer documentações, actos ou impressos dirigidos à
administração pública ou outros serviços do Estado;

f) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.

ARTIGO 6.º

Suprimentos

1 � O sócio único poderá fazer à sociedade os suprimentos que
esta carecer, nas condições por aquele determinadas.

2 � Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar presta-
ções suplementares de capital, em numerário, até ao décuplo do capi-
tal social subscrito.

ARTIGO 7.º

Participações sociais

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades com
objecto social igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
lei especial e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000688209

CAMPIFOOD PORTUGAL � COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 808/021126; identificação de pessoa colectiva n.º 506223035;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/021126.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Precocinados Fuentetaja, S. L., devidamente constituída e registada
de acordo com as leis da Espanha, com sede em Camino de Bernardos,
sem número, Mudrian, Segovia, Espanha, registada no livro n.º 52 geral,
fls. 154, página SG/1139, da Conservatória do Registo Comercial de
Segovia, conforme consta da certidão, emitida em 12 de Abril de
2002 que se anexa, constitui, em nome da sua representada, uma so-
ciedade unipessoal, com a identificação de pessoa colectiva provisório
n.º 506223035, que se há-de reger pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma

1 � A sociedade adopta a denominação de Campifood Portugal �
Comercialização de Produtos Alimentares, Unipessoal, L.da, e rege-se
pelos presentes estatutos e de acordo com a lei aplicável.

2 � A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Francisco, 9-B,
sala B-4,  freguesia do Santo Condestável, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a aquisição, cultivo, colheita, transfor-
mação industrial e comercialização de produtos agrícolas e elaboração,
comercialização e distribuição de produtos alimentares em geral.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor, perten-
cente à sócia única, Precocinados Fuentetaja, S. L.

ARTIGO 5.º

Suprimentos

A sócia única poderá efectuar suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que for deliberado pela sócia.
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ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, remunerados ou não, conforme deliberado pela sócia única.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for decidido
pela sócia única, podendo nos termos da lei, a remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

3 � Os gerentes poderão administrar e representar a sociedade, de
acordo com a legislação aplicável e o previsto nos presentes estatu-
tos, tendo em conta os limites impostos pelas decisões da sócia.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para os fins e com os poderes que constarem dos respecti-
vos instrumentos de representação, os quais serão outorgados pelo
número de gerentes que vinculem a sociedade.

5 � Nos seus actos e contratos, a sociedade fica obrigada pela
assinatura de qualquer gerente da sociedade.

6 � É vedado à gerência a prática de quaisquer actos alheios aos
negócios sociais, respondendo perante a sociedade pelos danos que
causarem.

ARTIGO 7.º

Negócios entre a sociedade e o sócio único

A sócia poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade desde
que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 8.º

Participações sociais

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 aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposições transitórias

ARTIGO 9.º

Obrigações anteriores ao registo da sociedade

A sociedade, a partir desta data, assume todos os direitos e obriga-
ções decorrentes dos actos que vierem a ser praticados pela gerência,
em nome desta, no exercício normal da actividade da mesma, ficando
desde já a gerência autorizada a celebrar os negócios jurídicos que se
afigurem necessários à prossecução dos fins sociais.

ARTIGO 10.º

Nomeação da gerência

Fica desde já, nomeada como gerente da sociedade sem remuneração,
Maria Mercedes Fuentetaja Escribas, solteira, maior, contribuinte fiscal
n.º 241429226, e com residência na Rua do Padre Francisco, 9-B, sala
B-4, Lisboa.

ARTIGO 11.º

Levantamento do capital social

A gerência fica desde já autorizada a levantar ou transferir a tota-
lidade do capital social depositado para fazer face às despesas de cons-
tituição e registo da sociedade e ao início de actividade da sociedade,
nomeadamente, às despesas de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000685285

PASARELA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8360/990816; identificação de pessoa colectiva n.º 504628151;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 50/030117.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital de
50 000 euros para 300 000 euros, tendo o artigo 3.º, n.º 1, ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
300 000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal
de 150 000 euros cada, titulada uma em nome do sócio José Rafael
Burgos Baena, e outra em nome do sócio Juan António Burgos Baena.

2 � (Mantém-se).

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001027800

PLANFIN � SERVIÇOS DE PLANEAMENTO FINANCEIRO
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7316/980703; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 46 e 47/021121.

Certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e à apresentação n.º 46/021121.
Cessação de funções do representante da administradora BPN �

Banco Português de Negócios, S. A., de José de Oliveira Costa, por
ter renunciado, em 29 de Dezembro de 2000.

Inscrição n.º 6 à apresentação n.º 47/021121.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 12 de Março de

2002, para o triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente � Luís Carlos Oliveira Ca-

prichoso, Rua de Fialho de Almeida, 1, 2.º, esquerdo, Lisboa.
BPN � Banco Português de Negócios, S. A., que nomeou para

exercer o cargo em nome próprio, Manuel Fernando Fernandes Moura,
casado, Rua de Victorino Nemésio, 153, Vermoim, Maia.

Rui Manuel Rodrigues de Almeida Fonseca, Rua de António
Henriques, São João da Madeira.

Isabel Maria de Carvalho Cardoso, divorciada, Rua do Conde de
Monsaraz, 14, 2.º, direito, Lisboa.

Leonel Gomes Mateus, casado, Rua do Movimento das Forças
Armadas, lote 77, Lazarim, Almada.

Fiscal único: efectivo � Mendes, Ferreira & Soutinho, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Assunção, Oliveira e Sá
e Cambão, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001186959

PUBLILIMPA � LIMPEZA E MUDANÇA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5091/960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503605379;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/011221.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas, sendo
uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Jorge de
Oliveira; e outra de 2500 euros, pertencente à sócia Odília Pereira de
Resende de Oliveira.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital,
com voto unânime de todos os sócios, até ao montante global de
20 000 000$ e qualquer sócio, poderá fazer suprimentos à sociedade,
nos termos e condições que em assembleia geral forem estabelecidas
e de harmonia com a lei.

O texto completo e actualizado do contratol ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001139535

CONSEST � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 945/030115; identificação de pessoa colectiva n.º 506426297;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/030115.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 107 � 9 de Maio de 20039842-(184)

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, objecto e sede social

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma CONSEST � Promoção
Imobiliária, S. A., e tem a sua sede na Rua do Comércio, 100, 3.º, na
freguesia da Madalena, do concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá estabelecer sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma
de representação permanente ou transitória, em território nacional
ou estrangeiro, bem como deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a compra, venda e administração de
imóveis, incluindo a revenda dos que sejam adquiridos para esse fim,
bem como a elaboração ou participação em projectos de desenvolvi-
mento imobiliário ou urbanístico.

ARTIGO 3.º

Participações noutras sociedades

No exercício da sua actividade social, a sociedade pode participar
no capital de outras sociedades, ainda que com objecto diferente, ou
ser parte em agrupamentos complementares de empresas, associações
em participação ou consórcios.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 55 000 000 de euros e é representado por 11 000 000 de
acções, no valor nominal de 5 euros, cada uma.

2 � As acções serão representadas por títulos múltiplos de 1, 10,
100 ou 1000 acções, podendo também ser escriturais, convertíveis estas
em acções tituladas ou vice-versa, a pedido do accionista.

3 � As acções são nominativas e ao portador, também reciproca-
mente convertíveis a requerimento e à custa do accionista interessado.

4 � Os títulos de acções, quer provisórios, quer definitivos, serão
sempre assinados por dois administradores.

ARTIGO 5.º

Obrigações

A sociedade poderá, por deliberação do conselho de administração,
emitir obrigações e adquirir acções ou obrigações próprias ou alheias
e quotas ou partes no capital de outras sociedades, nos termos previs-
tos na lei e realizar sobre umas e outras as operações que se mostra-
rem convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

ARTIGO 6.º

Aumento de capital

O aumento de capital social, por nova subscrição, deve ser aprova-
do em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Órgãos sociais

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da sociedade e as suas
deliberações são obrigatórias para todos os accionistas e são tomadas

por maioria de votos emitidos pelos accionistas presentes ou repre-
sentados, excepto nos casos em que a lei exija maioria qualificativa.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário, eleitos por períodos de três anos.

3 � A assembleia reunir-se-á ordinariamente até 31 de Março de
cada ano, e extraordinariamente sempre que o requeira o conselho de
administração ou o fiscal único.

ARTIGO 9.º

Participação na assembleia geral

Só podem participar nas assembleias gerais os accionistas com di-
reito a pelo menos, um voto.

§ único. Será contado um voto por cada 100 acções, não havendo
qualquer limitação ao número de votos de que cada accionista pode
dispôr.

ARTIGO 10.º

Quórum

As assembleias gerais considerar-se-ão constituídas quando estive-
rem presentes ou representados accionistas titulares de pelo menos,
51% do capital social, diminuído, quando for caso disso, do valor
nominal das acções que porventura pertençam à sociedade.

§ único. Se uma assembleia não puder funcionar por insuficiente
representação do capital, será convocada para dentro de 30 dias, mas
não antes de decorridos 15 dias, uma segunda assembleia, que delibe-
rará qualquer que seja o capital representado.

ARTIGO 11.º

Representação das pessoas colectivas

As pessoas colectivas são representadas por um administrador ou
um mandatário com poderes especiais para o efeito.

ARTIGO 12.º

Posse dos órgãos sociais

A proclamação feita ao seu presidente da mesa da assembleia geral
da eleição de qualquer pessoa para cargos sociais, equivale à sua
investidura no exercício do cargo.

ARTIGO 13.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração, eleito pela assembleia geral, que
designará também o seu presidente, é composto por três membros, que
poderão ser ou não accionistas, eleitos por um período de três anos,
podendo ser reeleitos, por sucessivos triénios, sem qualquer limite.

2 � Os membros do conselho de administração, serão ou não re-
munerados, conforme for deliberado pela assembleia geral.

3 � Os membros do conselho de administração podem fazer-se
representar nas reuniões do conselho por outros administradores,
mediante carta dirigida ao presidente, e que só poderá ser utilizada
uma única vez.

4 � O conselho de administração poderá delegar num administra-
dor a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 14.º

Competência

1 � O conselho de administração fica investido dos mais amplos
poderes de gestão, exercendo todas as funções necessárias à realiza-
ção do objecto social, praticando em geral, todos os actos que não
sejam da exclusiva competência da assembleia geral e podendo,
designadamente:

a) Adquirir, alienar, onerar bens imóveis, mediante autorização
prévia da assembleia geral;

b) Representar a sociedade, activa ou passivamente, em juízo ou
fora dele;

c) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo,
tanto judicial como arbitral;

d) Constituir mandatários da sociedade, seja qual for o alcance e a
extensão do mandato, nos precisos termos e para os actos ou actividades
que ficarem constando no livro de actas do conselho de administração;

e) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras equivalentes, por
prazo inferior a um ano.

ARTIGO 15.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade fica obrigada nos seus actos e contratos:
a) Pela assinatura em conjunto, de dois membros do conselho de

administração;
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b) Pela assinatura do administrador delegado, quanto aos actos fi-
xados na delegação;

c) Pela assinatura de um só administrador, quando para um fim
específico tal poder lhe tenha sido conferido em acta do conselho de
administração;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos limites dos
respectivos mandatos, de acordo com o que constar das procurações.

ARTIGO 16.º

Caução

Os administradores ficam dispensados da prestação de caução para
exercício do respectivo cargo.

ARTIGO 17.º

Fiscalização

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único e um
suplente, que será eleito em assembleia geral, por um período de três
anos, podendo ser reeleitos por sucessivos triénios.

CAPÍTULO IV

Atribuição dos lucros

ARTIGO 18.º

Atribuição dos lucros

Os lucros em cada exercício terão a afectação que for deliberada
pela assembleia geral, sob proposta do conselho de administração.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se quando os accionistas o deliberarem,
ou quando ocorra algum facto que por lei seja causa da dissolução.

2 � Salvo deliberação da assembleia geral em contrário, caberá aos
membros do conselho de administração proceder à liquidação de todo
o activo e passivo da sociedade.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 20.º

Designação para os órgãos sociais

Ficam desde já nomeados, com dispensa de caução, as seguintes pes-
soas, para os cargos adiante indicados, para o triénio de 2002-2004:

Mesa da assembleia geral: presidente � Lígia Maria do Nascimen-
to Messias de Jesus, solteira, maior, residente na Rua do Doutor Alberto
Alves de Oliveira, lote 1, 1.º, esquerdo, em Loures; secretária � Pa-
trícia Sofia Soares Bernardo, casada, com domicílio profissional na
Rua do Comércio, 100, 3.º, em Lisboa.

Conselho de administração: presidente � Mário Alberto Duarte
Donas, divorciado, residente na Rua da Beneficência, 239, 3.º, direi-
to, em Lisboa; vogais � João Afonso da Fonseca Lourenço de Sousa
de Menezes, casado, residente na Calçada da Estrela, 74, em Lisboa;
e Maria Amélia Nunes de Oliveira Santos Ferro Jorge, casada, resi-
dente na Rua de Sampaio e Pina, 64, 5.º, em Lisboa.

Fiscal único: efectivo � José Manuel da Silva, revisor oficial de
contas n.º 445, com domicílio profissional na Rua do Arco do
Carvalhão, 47, 5.º-B, em Lisboa; suplente � Manuel José Farinha
Valente, revisor oficial de contas n.º 968, com domicílio profisional
no Largo de Costa Pinto, 19, 1.º, direito, em Almada.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001145063

QUIMINOSSA � PRODUTOS QUÍMICOS
DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 989/020131; identificação de pessoa colectiva
n.º 505306417; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
030131.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por: Carlos João da Costa
Sampaio, natural de freguesia da Penha de França, concelho de Lis-
boa, casado no regime de separação de bens com Maria Judite Bene-
dito Ferreira Sampaio, residente na Rua do Tenente Ferreira Durão,
62, 2.º direito, freguesia do Santo Condestável em Lisboa, número de
identificação fiscal n.º 100151590, bilhete de identidade n.º 2122119,
emitido em 3 de Janeiro de 1994, em Lisboa pelos Serviços de Iden-
tificação Civil.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma QUIMINOSSA � Produtos Quí-
micos de Manutenção Industrial, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Tenente Ferreira Du-
rão, 62, cave, freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas quaisquer filiais ou outras de representa-
ção em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de importação, exporta-
ção, fabrico e comércio de produtos químicos e máquinas industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração confor-
me ele decidir.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos pela 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.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198489

CREL, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 932/030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506425576;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato e foi constituída por: Joaquim Octávio da Silva
Porfírio, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa, e sua mulher Olga Rodrigues Martins Porfírio, natural da fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casados sob o
regime da comunhão de adquiridos e residentes na Calçada do Combro,
141, 3.º, em Lisboa, com os números fiscais 149495102 e 125146736.

1.º

A sociedade adopta a firma CREL, Conservação e Reparação de
Elevadores, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ferreira Chaves, 9-A,
freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a sociedade pode estabelecer sucursais, agências ou outras for-
mas de representação, onde e quando entender conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto: montagem, reparação, conservação,
assistência técnica, instalações eléctricas, mecânicas, hidráulicas, estudos,
projectos, consultadorias, de elevadores, tapetes e escadas rolantes.
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3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
3750,00 euros pertencente à sócia Olga Rodrigues Martins Porfírio e
outra de 1250,00 euros pertencente ao sócio Joaquim Octávio da Sil-
va Porfírio.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da
sócia Olga Rodrigues Martins Porfírio, desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura da gerente.

5.º

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

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, porém a
favor de terceiros carece do consentimento da sociedade.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, na proporção das respectivas quotas, até ao montante igual ao
décuplo do capital social inicial.

8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições aprovadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198488

MARIA ADOSINDA SANTOS PRATAS VALE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 933/030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506223698;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por: Dr.ª Maria Adosinda dos
Santos Pratas do Vale, natural da freguesia de Ribeira de Frades, con-
celho de Coimbra, divorciada, residente na Rua de Duarte Galvão, 12,
4.º esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete de identidade de Lisboa
n.º 1605816 emitido em 30 de Janeiro de 1996 pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa, e da carteira profissional n.º 9317 emitida
pela Ordem dos Farmacêuticos, contribuinte fiscal n.º 102826072.

1.º

A sociedade adopta a firma Maria Adosinda Santos Pratas Vale,
Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Rua de Duarte Galvão, 12, 4.º
esquerdo, em Lisboa, freguesia de São Domingos de Benfica, conce-
lho de Lisboa.

2.º

O objecto da sociedade consiste em farmácia, comércio de produ-
tos farmacêuticos.

3.º

O capital social é de 100 000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro, reunido numa única quota do valor igual ao capital social e
pertencente a Maria Adosinda dos Santos Pratas do Vale.

4.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a
sociedade e a sócia única desde que os mesmos sirvam a prossecução
do objecto da sociedade.

5.º

1 � A gerência da sociedade podendo não ser remunerada se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral será exercida por um ou mais
gerentes.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � Fica designada gerente a sócia Maria Adosinda dos Santos

Pratas do Vale.
6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades de responsabilidade limitada
com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198487

CELRI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 919/030106; identificação de pessoa colectiva n.º 506378187;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/030106.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CELRI � Sociedade Imobiliá-
ria, S. A., e tem a sua sede na Avenida do Duque D�Ávila, 72-A, ga-
leria A, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

O seu objecto social consiste na compra e revenda dos prédios
adquiridos para esse fim, administração de bens, construção civil.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000,00 euros, representado e dividido em
10 000 acções de 5,00 euros cada e encontra-se totalmente subscrito
e realizado.

§ 1.º Haverá títulos de 1, 10, 20, 50, 100, 500 e 1000 acções.
§ 2.º As acções serão ao portador e serão assinadas pelo adminis-

trador único.
§ 3.º O capital social pode ser elevado por uma ou mais vezes,

conforme deliberação da assembleia geral.
§ 4.º A Sociedade pode emitir obrigações nominativas e ou ao

portador até ao montante do seu capital, reciprocamente convertíveis.
§ 5.º A emissão de novas acções ou de obrigações será efectuada

com reserva de preferência para os accionistas e colaboradores e
mediante demais condições deliberadas em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

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

Na falta ou impedimento do presidente, será este substituído pelo
fiscal único.

ARTIGO 6.º

A assembleia geral regularmente convocada e constituída representa
a universalidade dos accionistas e as suas deliberações quando tomadas
nos termos da lei e destes estatutos, são obrigatórios para todos.

§ 1.º Só podem tomar parte das assembleias gerais os accionistas
possuidores de acções depositadas nos cofres da sociedade até, pelo
menos, 10 dias antes da data marcada para a reunião em primeira
convocação.

§ 2.º Cada 10 acções dão direito a um voto.
§ 3.º Os accionistas podem fazer-se representar nas assembleias,

observando o disposto no artigo 380.º do Código das Sociedades Co-
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merciais, mediante carta dirigida ao presidente da mesa entregue na
sede da sociedade até à véspera da reunião.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais são ordinárias ou extraordinárias, podendo
estas últimas ser convocadas sempre que requeridas pelo administra-
dor único, pelo fiscal único ou por accionistas que possuam acções
correspondentes a, pelo menos, 5% do capital social.

§ único. Sempre que a lei não exija maior representação, conside-
rar-se-ão devidamente constituídas quaisquer assembleias, desde que
estejam presentes ou representados, pelo menos, 51% dos votos cor-
respondentes a todo o capital social.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

SECÇÃO I

Administração

ARTIGO 8.º

A administração da Sociedade será exercida por um administrador
único, eleito em assembleia geral, de três em três anos, podendo ser
reeleito.

§ 1.º A Sociedade vincula-se com a intervenção do administrador
único.

§ 2.º A Sociedade pode nomear mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

SECÇÃO I

Fiscalização

ARTIGO 9.º

A fiscalização da Sociedade será atribuída a um fiscal único, revisor
oficial de contas, eleito em assembleia geral com as atribuições que a
lei estabelece, por um período de três anos, podendo ser reeleito.

CAPÍTULO V

Distribuição dos lucros

ARTIGO 10.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 11.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço destinar-se-ão:
a) Para reserva legal 5% até que esta complete 20% do respectivo

capital social;
b) Para formação ou reintegração das reservas especiais e quais-

quer outros destinos aprovados em assembleia geral, representativa
de, pelo menos três quartas partes do capital social, as quantias para
tanto respectivamente fixadas, com observância no disposto na lei;

c) Para dividendos, o saldo restante.

CAPÍTULO VI
ARTIGO 12.º

A Sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e em conformi-
dade com as deliberações da assembleia geral e de igual foram se pro-
cederá a sua liquidação e partilha.

1 � Que nomeiam desde já administradora única, a primeira
outorgante: Ana Maria dos Santos Dinis Duarte Tarré, natural da fre-
guesia e concelho de Loures, casada sob o regime da separação com
Manuel Fulgêncio Tarré Fernandes, residente na Vivenda O Pinhal,
Palhais, Loures, número de identificação fiscal 181053390.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198485

CLÍNICA MÉDICA EM AMBULATÓRIO DR. PADIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 918/030106; identificação de pessoa colectiva
n.º 505724545; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
030106.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º José Maria Tallon Padial, número de identificação fiscal
195208498, divorciado, natural de Espanha de nacionalidade espanhola,
residente no Campo Grande, 220, 12.º direito, freguesia do Campo Gran-
de, concelho de Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 24145314-Y,
emitido em 27 de Março de 2002 pelo Ministério do Interior de Espanha,
com a cédula profissional n.º 29 832 da Ordem dos Médicos;

2.º Joaquim Duarte Martins Fernandes, número de identificação fiscal
141432802, natural da freguesia de Lardosa, concelho de Castelo
Branco, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Maria
Natércia Damásio Veiga Martins Fernandes, residente na Avenida do
Duque de Loulé, 22, 2.º, em Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Médica em Ambulatório
Dr. Padial, L.da e tem a sua sede no Campo Grande, 220, D, 1.º, C,
freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslocar a sede
social para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderá criar ou extinguir, agências, delegações, su-
cursais ou outras formas de representação da sociedade em território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de prática clínica em
ambulatório e outras actividades de saúde humana.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000,00 euros representado por duas quotas: uma de 4990,00 euros
pertencente ao sócio José Maria Tallon Padial e outra de 100,00 euros
pertencente ao sócio Joaquim Duarte Martins Fernandes.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social poderá ser elevado uma ou mais vezes, sem-
pre que as necessidades sociais o exijam, tendo o sócio o direito de
subscreverem ou não o montante necessário para manter a propor-
ção da sua participação no capital social, em cada aumento de capital
social que for votado, por maioria dos votos, devendo ser imputados
os créditos que cada um dos sócios tiver sobre a sociedade.

2 � Os sócios que não pretendam participar num aumento de ca-
pital social, deverão declarar, por escrito, à sociedade no prazo de
15 dias após a deliberação da assembleia geral, da vontade de não
participar no aumento do capital votado.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, vencerão ou não juros conforme for deliberado em assembleia
geral e obrigatoriamente devem observar a forma escrita.

4 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem a
um ou mais gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � A remuneração dos gerentes será determinada por deliberação
da assembleia.

3 � A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura de
um gerente ou de um procurador com poderes especiais.

4 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio José Maria Tallon
Padial.

ARTIGO 7.º

A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, garantias, avales
ou quaisquer actos estranhos ao objecto social.

ARTIGO 8.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação dos sócios a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido ou representante do interdi-
to ou inabilitado que designarão no primeiro caso, um de entre eles,
no prazo de 30 dias que a todos represente sendo a representação do
sócio interdito ou inabilitado assegurada nos termos legais.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade por deliberação da assembleia geral, poderá amor-
tizar a quota em caso de:

a) Acordo do sócio;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro acto que im-

plique arrematação, venda ou adjudicação da quota, falência ou insol-
vência do sócio titular;
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c) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não
foi adjudicada ao seu titular;

d) Recusa do sócio a efectuar prestações suplementares quando
exigidas pela sociedade;

e) Quando o sócio não cumpra ou viole as deliberações da assembleia
geral;

f) Quando for transmitida a título gratuito;
g) Se sobre a quota incidir algum ónus, constituído por acto volun-

tário inter-vivos.
2 � O valor da quota para efeitos de amortização será igual ao

valor nominal da quota à data da deliberação que determine a sua
amortização.

3 � A amortização considera-se efectuada quando for depositado
em instituição bancária, em nome do sócio titular da quota amortiza-
da, o valor da amortização.

ARTIGO 10.º

Anualmente será dado balanço às contas da sociedade. Aos lucros
líquidos apurados depois de retirada a parte destinada ao fundo de
reserva legal, será dado o destino que a assembleia geral decidir, no-
meadamente a de atribuir gratificações aos sócios, empregados e a
consultores, sem prejuízo do consignado no artigo 33.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, nacionais e
estrangeiras, qualquer que seja a sua natureza ou objecto, bem como
no capital de sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas e desde que em sociedades por quo-
tas não fique na situação de único sócio dessas sociedades.

ARTIGO 12.º

A divisão e a cessão de quotas carecem sempre do consentimento
do sócio José Maria Tallon Padial.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja condições nem
prazos especiais, serão convocadas por carta registada com aviso de
recepção, com a antecedência mínima de 15 dias, dispensando-se esta
formalidade para os sócios que assinem as convocatórias.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198484

CATELA � PEDIATRIA CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7922/990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504665979;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 291/011221.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000,00 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de
4750,00 euros do sócio Filipe António Catela Mota e outra de
250,00 euros da sócia Maria Isabel Castelão Pereira Catela Mota.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001139632

PINTO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 405/800527; identificação de pessoa colectiva n.º 500916659;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 301/011221.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 600 000$ para 5000,00 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros valo-
res constantes da escrita é de 5000,00 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500,00 euros cada, pertencendo uma a cada sócio.

§ único. Os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos e sob as condições que forem deliberados em
assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000198862

LOURES

J. M. S. � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
E USO VETERINÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 767;
identificação de pessoa colectiva n.º 503347434.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000199003

JOSÉ M. SOUSA MARTINS � SERRALHARIA CIVIL
E EQUIPAMENTOS METALOMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7566;
identificação de pessoa colectiva n.º 502279001.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000199002

TINTAUTO � FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1635;
identificação de pessoa colectiva n.º 500284407.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000199000

LUSOCARGO (SUL) � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 990;
identificação de pessoa colectiva n.º 502356324.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198998

MERCLOGIS � LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 117;
identificação de pessoa colectiva n.º 503435554.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198997

OBRICHA � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 798;
identificação de pessoa colectiva n.º P505646471.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198993

TRANSPORTES ANTÓNIO JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 106;
identificação de pessoa colectiva n.º 502928719.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198991

PAVIESTRADAS � CONSTRUÇÕES E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 176;
identificação de pessoa colectiva n.º 503444618.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198988

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PAREDINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5246;
identificação de pessoa colectiva n.º 501629203.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198986

AUTO TÁXIS JÁ VOU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4924;
identificação de pessoa colectiva n.º 500903859.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198984

GASDICOL � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5514;
identificação de pessoa colectiva n.º 501618007.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198982

TRANSRASO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7445;
identificação de pessoa colectiva n.º 502237374.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198981

FACLIMA � FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS
DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8716;
identificação de pessoa colectiva n.º 500108510.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198978

MARQUES RASO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 59; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500185689.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198976

BRILHAGÁS � TRANSPORTES DE GÁS DE SAVAVÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 139;
identificação de pessoa colectiva n.º 503714941.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198975

J. J. I. M. 2000 IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 258;
identificação de pessoa colectiva n.º 505158370.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198974

J. C. PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 744;
identificação de pessoa colectiva n.º 972594752.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198973

ISOAR � EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
DE AR COMPRIMIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 495;
identificação de pessoa colectiva n.º 503305324.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198972

BUCELFRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 864;
identificação de pessoa colectiva n.º 503126543.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198971

SEBASTEC � PORTAS AUTOMÁTICAS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 813;
identificação de pessoa colectiva n.º 505056232.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198969

ÁLVARO CARVALHO
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 574;
identificação de pessoa colectiva n.º P972937900.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198966

SNACK BAR DELÍCIAS DO MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 262;
identificação de pessoa colectiva n.º 503762318.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198962

VILA POUCA E PICOITOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 765;
identificação de pessoa colectiva n.º 504545264.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198955

GRÁFICA SOARES & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8486;
identificação de pessoa colectiva n.º 971563810.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198951

PINHEIRO VELHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

(anteriormente ARTUR CAMPOS E HONÓRIO PINTO
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 369;
identificação de pessoa colectiva n.º 973749164.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198950

RUI NEVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 938;
identificação de pessoa colectiva n.º 506432653; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 27/20030206.

Certifico que por escritura de 5 de Fevereiro de 2003 exarada a
fls. 25 do livro de notas para escrituras diversas n.º 99, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades para Empresas de Lisboa II foi
constituída a sociedade em epígrafe por Rui Manuel das Neves que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Neves, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Sabino Duarte, 6,
4.º esquerdo, freguesia de Bobadela, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços administrati-
vos nas áreas de contabilidade, fiscalidade, recursos humanos, finan-
ceiros, informática, administração de condomínios e marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000,00 euros representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001236930

LUÍS F. M. VIEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 884/
20030110; identificação de pessoa colectiva n.º P506427781; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato: Luís Filipe Marques Vieira, contribuinte fiscal
n.º 102433526, natural de Angola, solteiro, maior, residente na Ur-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 107 � 9 de Maio de 2003 9842-(191)

banização da Quinta Nova, 137, 1.º C, em Sacavém, Loures, portador
do bilhete de identidade n.º 8676169 emitido em 17 de Janeiro de
2000 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição do referido bilhete de iden-
tidade.

Por ele foi dito: que constitui uma sociedade unipessoal por quotas
nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís F. M. Vieira, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Quinta Nova,
137, 1.º C, lugar e freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e reparação de
material electrónico e informático.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001395876

VERA & VERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 127;
identificação de pessoa colectiva n.º 500296758.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198949

J. J. FRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 819;
identificação de pessoa colectiva n.º 505395959.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198944

FRUSEL � FRUTOS SELECCIONADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 17 678.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198940

VICTOR & VICTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3087;
identificação de pessoa colectiva n.º 500828792.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198937

OIRKAL � ORGANIZAÇÕES IRMÃOS KAKU;
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 111;
identificação de pessoa colectiva n.º 973655640.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199077

ERNESTO PEREIRA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3249;
identificação de pessoa colectiva n.º 500346259.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199071

AUTO RAMPA DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4152;
identificação de pessoa colectiva n.º 501250913.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199070

TALHO CENTRAL DA MEALHADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 030;
identificação de pessoa colectiva n.º P505187841.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000199068

RESTAURANTE SAUDADES DOS GRELHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 530;
identificação de pessoa colectiva n.º 504092448.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000199065
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AMBITERRA � CONSTRUÇÃO, ATERROS E AMBIENTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 728.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000199063

O CANTINHO DO INFANTE � PÃO QUENTE, PASTELARIA
E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 841;
identificação de pessoa colectiva n.º 504334654.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000199062

FRUTILOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 394;
identificação de pessoa colectiva n.º 503801747.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000199061

JTSA � OFICINAS METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7963;
identificação de pessoa colectiva n.º 502418532.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000199059

CAFÉ PAROLAS & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8577.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000199057

GRAFIFINA � INDÚSTRIA DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6883;
identificação de pessoa colectiva n.º 501915230.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000199053

SALIM TARIK OSSMAN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 206;
identificação de pessoa colectiva n.º 504767160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000199052

SILVA MARQUES & FILHOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 351.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino. 1000199050

RESIBRAP � ALTA TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 337;
identificação de pessoa colectiva n.º 503811947.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino. 1000199048

MELQUEP � MONTAGEM ELÉCTRICA DE QUADROS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2832.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino. 1000199046

CARPINTARIA BOTELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5671;
identificação de pessoa colectiva n.º 501676767.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino. 1000199044

MINI-MERCADO DA FLAMENGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6226;
identificação de pessoa colectiva n.º 501841555.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino. 1000199041

ANA & JOANA QUEIROZ, DECORAÇÃO
E OBJECTOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 934;
identificação de pessoa colectiva n.º 505058928.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino. 1000199040
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AJS � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 576;
identificação de pessoa colectiva n.º 505519445.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino. 1000199039

TRUCONGO PORTUGAL, SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 424.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino. 1000199037

JOÃO QUEIROZ � ACTIVIDADES DESPORTIVAS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 938;
identificação de pessoa colectiva n.º 505173085.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino. 1000199034

SORITA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 859;
identificação de pessoa colectiva n.º 503372099.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000199033

ADEGA TÍPICA A TOCA DO BICHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 417;
identificação de pessoa colectiva n.º 504548867.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000199032

ENSITEL, LOJAS DE COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9964;
identificação de pessoa colectiva n.º 501980660.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001394845

VASILECTRA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 034;
identificação de pessoa colectiva n.º 502918292.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001394870

CARRIÇO COGERAÇÃO � SOCIEDADE DE GERAÇÃO
DE ELECTRICIDADE E CALOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 015;
identificação de pessoa colectiva n.º 505011271.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000695930

INFORLIGHT � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 623/
980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504111990;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º  4; números e
data das apresentações: 4 e 5/20021204.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1; apresentação n.º (of.) 4/20021204.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: João José Gabriel Ramos Copeto.
Causa: renúncia.
Data: 22 de Novembro de 2002.

Mais certifico que foi alterado o artigo 5.º do pacto que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os
sócios José Manuel Nabo Barbosa e Maria Irene Pereira Barroca
Barbosa, nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2000699294

CTC � COMÉRCIO DE TAVARES E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6341/
870804; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/
20021206.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 2; apresentação n.º 8/20021206.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 18 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001232209

CAFÉ VIRAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 862/
20021218; identificação de pessoa colectiva n.º P506079996; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20021218.

Certifico que entre:
1.º Maria Emília Sequeira Nunes Morais, número de identificação

fiscal 137823118, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, casada com António Pires de Morais Domingues,
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no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Bento de
Jesus Caraça, 25, rés-do-chão B, Apelação, Loures;

2.º Rui Pedro Nunes de Morais Domingues, número de identifica-
ção fiscal 214087239, natural da freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, concelho de Lisboa, casado com Sílvia Cristina Freitas Cardo-
so Morais no regime de adquiridos, residente na Rua de Bento de Jesus
Caraça, 25, rés-do-chão B, Apelação, Loures;

3.º António Pires de Morais Domingues, número de identificação
fiscal 112165982, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, casado com a primeira outorgante, no dito regi-
me, e com ela residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade n.os 2198679, de 18 de Fevereiro de 1994, 10480773 de
10 de Fevereiro de 2000 de 31683 de 8 de Maio de 1996 todos emi-
tidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que constituem, entre si, uma sociedade
comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Café Viragem, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Moscavide, 7B,
lugar e freguesia de Moscavide, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de exploração de café e
snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de
2500,00 euros, pertencente à sócia Maria Emília Sequeira Nunes
Morais; uma de 2250,00 euros, pertencente ao sócio Rui Pedro Nunes
de Morais Domingues; e uma de 250,00 euros, pertencente ao sócio
António Pires de Morais Domingues.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios, dependendo a cessão a estranhos do consentimento da socie-
dade, à qual fica reservado, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, consoante
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios
Maria Emília Sequeira Nunes Morais e Rui Pedro Nunes de Morais
Domingues que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um dos gerentes
nomeados.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota na ocorrência
dos seguintes factos ou circunstâncias:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento ou interdição do seu titular;
c) Por partilha emergente de divórcio, caso a quota não seja

adjudicada ao seu titular;
d) No caso da quota ser penhorada, arrestada, ou por qualquer for-

ma envolvida em processo judicial;
e) No caso de desinteresse ou mau comportamento do seu titular,

desde que tal resulte de decisão da assembleia geral e o sócio seja
considerado elemento prejudicial ao bom nome da sociedade.

2 � O preço da amortização salvo o disposto na lei e no caso
de acordo com o seu titular, será igual ao que resultar do último
balanço social aprovado, ficando desde já deliberado o limite má-
ximo de oito prestações trimestrais para efectivação do respecti-
vo pagamento.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas.

ARTIGO 7.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria dos votos correspondentes ao capital.

Disseram ainda os outorgantes: que fica desde já a gerência autori-
zada a celebrar negócios em nome da sociedade no âmbito do objecto
social, e a levantar a totalidade do capital depositado no banco adian-
te indicado, para fazer face às despesas com a escritura de constitui-
ção, seus registos e aquisição de equipamentos para o normal funcio-
namento da sociedade.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2000644767

G & P � GONÇALVES & PIRES � EQUIPAMENTOS
DE AUDIO E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 148/
981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504299999.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001399618

ALBRAN � GESTÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 331;
identificação de pessoa colectiva n.º 501285733.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001394802

JOSIREP � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 629;
identificação de pessoa colectiva n.º 504396056.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001394799

ANADIAS � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 766;
identificação de pessoa colectiva n.º 504987429.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001394772

TRAMAGATRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 572;
identificação de pessoa colectiva n.º 504422790.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001394764

EMTRAL � EMPRESA TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6287;
identificação de pessoa colectiva n.º 501855394.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001394756

O LINCE IBÉRICO � BOUTIQUE DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 814;
identificação de pessoa colectiva n.º 505068249.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001394748

O PEQUENO INFANTE � PRONTO-A-VESTIR INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 978;
identificação de pessoa colectiva n.º 974076260.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001398417

UNITARMA II � COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 026;
identificação de pessoa colectiva n.º 503799254.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001399472

ALUTALHA � SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 819;
identificação de pessoa colectiva n.º 972445200.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001398115

TORBAN � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 833;
identificação de pessoa colectiva n.º 503631841.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001394888

RESTAUROTEL � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 502;
identificação de pessoa colectiva n.º 500759103.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001394896

SÍTIO DAS CONTAS � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 404;
identificação de pessoa colectiva n.º 504554298.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001394918

ENSITEL � DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 940;
identificação de pessoa colectiva n.º 504232932.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001394829

HPMT � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 838/
20021204; identificação de pessoa colectiva n.º P506257096; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20021204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HPMT � Serviços de Publicidade
e Marketing, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Humberto
Delgado, 4-A, no lugar e freguesia de Camarate, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e distribuição de equi-
pamentos e material ligados a publicidade, comércio e distribuição de
produtos alimentares e não alimentares, bebidas alcoólicas e não al-
coólicas, serviço de publicidade e marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas: duas iguais, cada uma do valor nominal de 2375,00 euros, uma
de cada um dos sócios Mário Rui Martins Queirós Fialho Tojo e Hugo
Miguel Cordeiro Passarinho e outra do valor nominal de 250,00 euros
pertencente ao sócio Henrique Manuel Rodrigues.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Mário Rui Martins
Queirós Fialho Tojo e Hugo Miguel Cordeiro Passarinho.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
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tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2000644040

RICARDO, TIAGO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 864/
20021218; identificação de pessoa colectiva n.º P506344339; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20021218.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo, Tiago & Gonçalves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cabo Verde, lote 112,
loja A, no lugar e freguesia de Pior Velho, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de talho, charcutaria
e comércio de outros produtos alimentares. Comércio de carnes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 4000,00 euros titulada pelo sócio Manuel Dias
Gonçalves e duas iguais do valor nominal de 500,00 euros, cada, ti-
tuladas uma por cada sócio Ricardo Manuel Oliveira Gonçalves e Tiago
Alexandre Oliveira Gonçalves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Manuel Dias Gonçalves.

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 socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001398018

DR. MANUEL RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3614;
identificação de pessoa colectiva n.º 501120807; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 4/20030207.

Certifico que por escritura de 31 de Janeiro de 2003, exarada de
fls. 91 a 92 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 486-H do
6.º Cartório Notarial de Lisboa, foi aumentado o capital de 400 000$
para 5000,00 euros tendo sido alterado o artigo 4.º do contrato so-
cial que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma de
1396,63 euros (com a natureza de seu bem próprio), e outra de
2103,37 euros (com natureza de seu bem comum do casal), ambas per-
tencentes ao sócio, Manuel da Silva Rodrigues, uma de 598,56 euros (com
a natureza de seu bem próprio), e outra de 901,44 euros (com a natureza
de seu bem comum do casal), ambas pertencentes à sócia Rosalina Cân-
dida de Santa Isabel de Farinha Lourenço Rodrigues.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198965

MILU SPORT, COMÉRCIO DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9096;
identificação de pessoa colectiva n.º 502684771.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino. 1000198960

ALIANÇA PANIFICADORA DE MOSCAVIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 147/
611209; identificação de pessoa colectiva n.º 500016020; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 8/20020326.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: redenominado em 4590,18 euros, reforçado com

15 856,02 euros, por incorporação de reservas livres, subscrito pelos
sócios, na proporção das respectivas quotas, pelo que passa para
20 446,20 euros.

Sócios e quotas:
1) João Lopes Almeida Júnior, 1041,47 euros;
2) Maria Celeste da Silva Oliveira, 1041,47 euros;
3) Palmira de Ascensão Dinis;
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4) Maria Gracinda de Ascensão Diniz Marques Gonçalves;
5) Lucinda Diniz Marques, as três com 1047,47 euros em comum

e sem determinação de parte ou direito;
6) Abel Marques, um quinto de 1562,23 euros;
7) Alberto Marques, um quinto de 1562,23 euros;
8) Maria do Céu Marques Corado, um quinto de 1562,23 euros;
9) Aníbal Marques, um quinto de 1562,23 euros;
10) César Augusto Marques Cortes;
11) Carlos Manuel Marques Cortes, ambos com um quinto de

1562,23 euros na proporção de metade para cada um;
12) Carlos Manuel Gonçalves Augusto da Silva, 1641,38 euros;
13) Pureza Godinho Augusto;
14) Maria Odete Godinho Augusto Duarte Nunes;
15) Hermínio Godinho Augusto, os três com 1735,81 euros em

comum e sem determinação de parte ou direito;
16) Nelson Joaquim da Silva;
17) Maria Alice da Silva, os dois com 694,39 euros em comum e

sem determinação de parte ou direito;
18) Nelson Joaquim da Silva, 694,30 euros;
19) Olívia Pires Bastos;
20) Célio Bastos da Silva, os dois com 694,30 euros em comum e

sem determinação de parte ou direito;
21) António de Abreu, 347,17 euros;
22) Abel Marques Júnior, 1041,47 euros;
23) Maria Gracinda Ascensão Dinis Marques Gonçalves;
24) Ana Carmen Dinis Marques Gonçalves;
25) Alexandra Paula Dinis Marques Gonçalves, as três com 249,93 euros

e 520,71 euros em comum e sem determinação de parte ou direito;
26) Luís Alves, 733,18 euros;
27) Ernesto Alves, 733,18 euros;
28) João Alves, 733,18 euros;
29) Virgílio Alves, 199,96 euros;
30) Albertino Gomes, 599,91 euros;
31) Maria Lisete da Fonseca Gomes;
32) Artur Amândio da Fonseca Gomes, os dois com 599,91 euros

na proporção de metade para cada um;
33) Horácio Simões Gomes, 599,91 euros;
34) Luís Pais Elias, 524,90 euros;
35) António Martins de Oliveira, 531,00 euros;
36) Antero Elias da Silva, 212,74 euros;
37) Fernando Elias da Silva, 212,20 euros;
38) José Augusto Leal, 212,20 euros;
39) Rita de Jesus Gomes da Silva, 100,53 euros;
40) António Teixeira, 100 euros;
41) Duarte Lopes Pereira Levezinho, 199,96 euros;
42) A própria sociedade, 941,51 euros, 549,89 euros, 249,89 euros

e 106,10 euros.
Em tempo: são também titulares da quota de 1041,47 euros, além

dos sócios 3), 4) e 5), as sócias 24) Ana Carmen Dinis Marques Gon-
çalves, e 25) Alexandra Paula Dinis Marques Gonçalves, em comum
e sem determinação de parte ou direito.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198953

RASO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 901;
identificação de pessoa colectiva n.º 504209809.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198947

PASTELARIA PAULINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 289;
identificação de pessoa colectiva n.º 503257621.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198946

CIPARRA � BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9397;
identificação de pessoa colectiva n.º 502754583.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198943

DANIPORTAS � PORTAS E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 621;
identificação de pessoa colectiva n.º 504482297.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198936

VASCO LOURO COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 109;
identificação de pessoa colectiva n.º P973593709.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198933

J. A. P. F. � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 254;
identificação de pessoa colectiva n.º 974372927.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396112

ANTÓNIO TAVARES � TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 175;
identificação de pessoa colectiva n.º 973143738.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396104

COSMOQUIMICA � QUÍMICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6830;
identificação de pessoa colectiva n.º 501629378.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396090

PADEISERRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 580;
identificação de pessoa colectiva n.º 505523191.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396082

PORTUGAL INOX II � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE TUBULARES DE METAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 914;
identificação de pessoa colectiva n.º 506272117; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20030129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Portugal Inox II � Importação,
Exportação e Comércio de Tubulares de Metal, L.da e tem a sua sede
na Rua de Adriano Correia de Oliveira, J-N-S, 1.º, freguesia de
Camarate, concelho de Loures.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de tubulares de metal, e acessórios.

3.º

O capital social é de 15 000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal
de 6000,00 euros pertencente à sócia Portugal Inox � Comércio,
Importação e Exportação de Metais, L.da e duas no valor nominal de
4500,00 euros pertencentes uma a cada sócio Luís Fernando Tojal
Pereira e Paulo Amaro Gomes.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Luís
Fernando Tojal Pereira e Paulo Amaro Gomes que, ficam desde já
nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

3 � Fica vedado aos gerentes aceitar letras de favor, obrigar-se como
fiador em nome da sociedade ou envolver esta em responsabilidade,
através de actos ou contratos estranhos ao objecto da sociedade.

5.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objec-
to e natureza diferentes, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 15 000,00 euros.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Por insolvência ou falência do seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota;
d) Alienação da quota ou parte da quota com violação do estabe-

lecido no artigo 5.º
2 � A amortização da quota efectua-se a partir da data do conhe-

cimento do facto que a determina, tornando-se eficaz mediante co-
municação escrita dirigida ao sócio através de carta registada com aviso
de recepção.

3 � A contrapartida da amortização será determinada com base
na situação líquida da sociedade, constante do último balanço aprova-

do pela sociedade, através do qual possa ser determinado o valor da
quota em causa.

4 � A referida contrapartida será satisfeita em duas prestações de
igual montante a ocorrer dentro do prazo de seis meses, contados a
partir da data da determinação definitiva do seu valor, considerando-se
amortizada a quota com a disponibilização da primeira prestação, ou
depósito da mesma na Caixa Geral de Depósitos.

8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios,
continuará a sociedade com os sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido ou representante legal do interdito, devendo os
herdeiros nomear um que a todos represente enquanto a quota se
mantiver indivisa.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social, a fim de suportar as despesas de constituição, regis-
tos e outras inerentes à própria actividade da sociedade e a celebrar
quaisquer negócios jurídicos antes do registo definitivo.

Está conforme o original.

A Ajudante, Aldina Martins Vitorino. 2001396597

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA
DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9780;
identificação de pessoa colectiva n.º 502851554; averbamento
n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; nú-
meros e datas das apresentações: 10 e 13/20030102 e 21/20030115.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação da gerência.
Gerente: Mário José Batista Romão.
Causa: renúncia.
Data: 11 de Novembro de 2002.

Certifico ainda que por escritura de 11 de Novembro de 2002,
exarada a fls. 29 a 31 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 84-
A, do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Leiria, foi
alterado o contrato social que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Clínica Médica Dentária de Santo
António dos Cavaleiros, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade mantém a sua sede na Rua de Santo António, bloco 3,
rés-do-chão esquerdo, no lugar e freguesia de Santo António dos Ca-
valeiros, concelho de Loures.

§ único. Por deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para quaisquer dos conce-
lhos limítrofes, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade mantém o seu objecto social: prestação de serviços
médicos e dentários.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 2000,00 euros pertencente à sócia Tânia Marisa Martins
Barquinha, uma do valor nominal de 2000,00 euros e outra do valor
nominal de 1000,00 euros, ambas pertencentes ao sócio Orlando
Gonçalves Barquinha.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a
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ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,

letras de favor e outros actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, seus
cônjuges, ascendentes e descendentes, mas a cessão a estranhos acres-
ce do consentimento da sociedade que goza do direito de preferência,
em primeiro lugar, os sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabili-
tação do sócio, pessoa singular, continuando os sobrevivos, os her-
deiros do falecido e/ou representante legal do interdito ou inabilitado,
devendo as quotas ser transferidas para os herdeiros legais pelo valor
nominal.

2 � Os herdeiros do falecido são representados por um só que
designarão entre si, enquanto a quota estiver indivisa.

3 � A designação do representante referido no número anterior
deverá ser efectuado à sociedade até 30 dias após a data do óbito, sob
pena da nomeação recair na cabeça-de-casal.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicações judiciais;
d) A renúncia à gerência injustificada, ou justificada mas não acei-

te, de qualquer sócio ou demissão de qualquer sócio que seja funcioná-
rio ou trabalhador da sociedade;

e) Nos demais casos previstos na lei.
2 � As amortizações previstas nas alíneas a), b) e c) deste

artigo será realizada pelo valor nominal da quota amortizada e pode-
rá ser paga em seis prestações iguais no prazo de um ano e quanto à
alínea d), o valor da amortização será determinado por um balanço
especialmente organizado para o efeito, acompanhado de relatório
do revisor oficial de contas e pago no prazo máximo de cinco anos.

3 � Em caso de amortização da quota, sem redução do capital
social, as quotas dos restantes sócios serão proporcionalmente aumen-
tadas, devendo os sócios fixar, por deliberação, o novo valor nomi-
nal das quotas. Podem também os sócios deliberar que a quota
amortizada figure no balanço como tal, para eventual cedência, po-
dendo ainda, deliberarem que, em vez da quota amortizada, sejam
criadas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou a
alguns dos sócios ou terceiros.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação da gerência.
Gerentes: Maria Helena Batista Romão e Cristina Maria Batista

Romão.
Causa: renúncia.
Data: 19 de Julho de 2002 e 8 de Novembro de 2002, respectiva-

mente.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001237294

EUROVOLT � EMPRESA TÉCNICA DE ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4618;
identificação de pessoa colectiva n.º 501405690.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396171

LINO M. CABRAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 041/
20011128; identificação de pessoa colectiva n.º 505793512; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 55/20011128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lino M. Cabral � Sociedade de
Construção Civil, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Estrada Militar Alto de Friela,
277, freguesia de Frielas, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste em: construção de edifícios e en-
genharia civil, trabalhos de pintura interiores e exteriores e outros
trabalhos de acabamento da construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000,00 euros e encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, no
valor nominal de 2500,00 euros: uma quota pertencente ao sócio Lino
Mendes Cabral; uma quota pertencente à sócia Aguilda Maria Nunes
Tavares.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Lino Mendes
Cabral que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para que a Sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura do gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A Sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

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

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

sentimento da Sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

28 de Março de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001395914
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MEST MEDICINA, ENFERMAGEM E SAÚDE
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 747/
880504; identificação de pessoa colectiva n.º 501982965; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/20030114.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 6; apresentação n.º 1/20030114.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 11 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001028725

MULTIMEST � MULTISERVIÇOS DE MEDICINA,
ENFERMAGEM E SAÚDE DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 635/
930902; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20030114.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 3; apresentação n.º 2/20030114.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 11 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001028687

ZIBERMAN � CONSTRUÇÃO, INVESTIMENTOS
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 665/
980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504287206;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20030117.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 7/20030117.
Capital: totalmente realizado.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2000644813

STOCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA

(anteriormente STOCAR � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS USADOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1924/
740305; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20030120.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 2.º e 5.º do pacto que
passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma STOCAR � Comércio de Auto-
móveis e Acessórios, L.da

2 � Tem a sua sede na Quinta do Carmo, lote 15, freguesia de
Sacavém, concelho de Loures.

2.º

O objecto social consiste no comércio de veículos automóveis e
camiões, sucatas, máquinas e acessórios.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe aos sócios já nomeados ge-
rentes.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001233868

DOMOSIS � GESTÃO DE ENERGIA DOMÉSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 433/
940713; inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 14 e 15/20030129.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 2; apresentação n.º 14/20030129.
Facto: nomeação de secretário e suplente.
Secretário: Paulo Jorge de Almeida Freitas, solteiro, maior, Rua da

República, 101, 1.º, Caneças; suplente: Paulo Jorge Gomes Lopes,
casado, Praceta de Etelvina dos Santos Paisana, C. Com. Mirasol, lojas
14 e 15, Caneças.

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 15/20030129.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396988

ENALOG � ENTREPOSTO ADUANEIRO E LOGÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 533/
980312; identificação de pessoa colectiva n.º 502175753; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/20030123.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 9; apresentação n.º 2/20030123.
Facto: designação de órgãos sociais para o quadriénio 2002/2005.
Conselho de administração: presidente � Filipe Soares Franco,

casado, Avenida de Emídio Navarro, 34, Estoril; vice-presi-
dente: Carlos Alberto Silva Pereira de Vasconcelos, casado, Rua dos
Navegantes, 5, 2.º, Lisboa; vogal: João Sande e Castro Salgado, casa-
do, Rua da Quintinha, 27, 2.º, Lisboa.

Conselho fiscal: efectivos: Freire, Kaizeler, Lourenço & Associa-
dos, Auditores, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de
Manuel Parada, 13, piso IEF, Almada, representada por João Cabrito
Lourenço, revisor oficial de contas, Rua de Manuel Parada, 13, piso
IEF, Almada; Sérgio Manuel dos Santos Malino, (revisor oficial de
contas), Rua de Vaz Monteiro, 110, 1.º, Carregado; Luís Manuel So-
ares Franco, Avenida dos Defensores de Chaves, 50, 1.º direito, Lis-
boa; suplente: Mário Rui Rodrigues Matias, Rua de Cesaltina Fialho
Gouveia, Quinta das Salgadas, 18, Alcabideche.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001395892

ARMANDO MANUEL PEREIRA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 906/
20030124; identificação de pessoa colectiva n.º P506428117; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030124.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Armando Manuel Pereira
Carvalho, L.da

2 � A sede da sociedade fica instalada na Rua da Paz, 7-A, fregue-
sia de Bucelas, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
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da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, reparação e montagem de
todo o tipo de componentes para a indústria, trabalhos de torno e
freza, serralharia civil, corte e quinagem, metalomecânica geral.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5001,00 euros que corresponde à soma de três quotas iguais no
valor de 1667,00 euros cada uma, pertencente uma a cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000,00 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes 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 agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001399065

CIMPOMÓVEL � GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 001;
identificação de pessoa colectiva n.º 500064008.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, consolidadas relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199078

CIMPOMÓVEL � GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 001;
identificação de pessoa colectiva n.º 500064008.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199075

CIMPOMÓVEL � VEÍCULOS LIGEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 045;
identificação de pessoa colectiva n.º 502930004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199074

CIMPOMÓVEL � VEÍCULOS PESADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 046;
identificação de pessoa colectiva n.º 502929995.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199072

REPRESENTAÇÕES INTERNACIONAIS LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6314;
identificação de pessoa colectiva n.º 501866396.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199069

NELIMPORT � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6171;
identificação de pessoa colectiva n.º 501740546.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199067

ANDREA POLICLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4230;
identificação de pessoa colectiva n.º 501305335.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199064

ECOMEDICE � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9939;
identificação de pessoa colectiva n.º 502884169.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199060

CONTATÓ � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 075;
identificação de pessoa colectiva n.º 972553584.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199058

MEGAMUNDI � SOCIEDADE COMERCIAL DE PNEUS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 617;
identificação de pessoa colectiva n.º 503943789.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199049

EUROFRED � REFRIGERAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 130;
identificação de pessoa colectiva n.º 974901970.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 2001 e 2000.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199047

F. DUARTE FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 746;
identificação de pessoa colectiva n.º 974578428.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199045

NEOCLAVIS � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 779;
identificação de pessoa colectiva n.º 505015935.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199042

TRANSPORTES DIAS & PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 059;
identificação de pessoa colectiva n.º 502919930.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199030

TETTUS-NAVE IMOBILIÁRIA � ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 713;
identificação de pessoa colectiva n.º 504983989.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199029

FIALHO � RESTAURAÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 659;
identificação de pessoa colectiva n.º 974430544.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199027

DR. VAZ DOS SANTOS � SERVIÇOS DE SAÚDE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 263;
identificação de pessoa colectiva n.º 505189585.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199026

FUNERÁRIA CENTRAL DO PRIOR VELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 361;
identificação de pessoa colectiva n.º 505333368.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199024

VERDE OÁSIS � LANCHONETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9764;
identificação de pessoa colectiva n.º 972099115.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199020

AFONSO & CASTORINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 138;
identificação de pessoa colectiva n.º 503441112.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199018

EURORÁPIDO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 528;
identificação de pessoa colectiva n.º 503538108.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199016

GRAFI-95 � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 565;
identificação de pessoa colectiva n.º 973425440.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199014

MÓVEIS MANUEL DIAS NOVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 317;
identificação de pessoa colectiva n.º 974404497.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199013

APECPOR � EDIÇÕES E MATERIAL DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 834;
identificação de pessoa colectiva n.º 503757020.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199012

BENAIA � SERVIÇOS DE CONSULTADORIA,
AUDITORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 895;
identificação de pessoa colectiva n.º 504368508.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198842

PROMOCINTER � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 615;
identificação de pessoa colectiva n.º 503050709.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198841

NCK � SUCURSAL EM PORTUGAL DA NAF NAF
ESPAGNE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 939/
20030207; identificação de pessoa colectiva n.º P980273323;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Inscrição n.º 1.
NCK � Sucursal em Portugal da NAF NAF Espagne S. A.
Número de identificação de pessoa colectiva P980273323.
Apresentação 9/20030207
Facto: constituição de representação permanente
Firma: NAF NAF Espagne, S. A.
Nacionalidade: Espanhola
Sede: Cornella de Terri-17 844, Girona, Polígono Industrial Pont

Xetmar.
Objecto: 1 � Em primeiro lugar: a participação em qualquer so-

ciedade espanhola ou estrangeira, seja qual for o seu objecto social e
a sua actividade.

A gestão de títulos e valores mobiliários, o investimento por conta
própria ou por conta de outrem, ou por qualquer forma e em particular
através de aquisição, de aumento de capital, de incorporação ou de fusão.

A gestão do seu património próprio, tanto mobiliário como imo-
biliário e de todo o património, seja qual for a sua composição, per-
tencente a toda a pessoa singular ou colectiva.

A criação de desenhos, padrões, modelos.
E na generalidade toda a operação comercial, mobiliária, imobiliá-

ria, industrial ou financeira relacionada directa ou indirectamente com
o objecto acima mencionado e com todo o objecto idêntico ou análo-
go susceptível de facilitar o seu funcionamento ou desenvolvimento.

Todo ele, tanto por conta própria como por conta de outrem, ou
em participação, por qualquer forma, através de constituição de soci-
edades, de subscrição, de comandita, de fusão ou incorporação de adi-
antamento de capital, de compra ou do aluguer da totalidade ou parte
dos bens e direitos mobiliários, ou por qualquer outro modo.

2 � Em segundo lugar: a criação, a aquisição, a exploração por
qualquer forma e em particular em gestão livre, de fundos de comér-
cio, de lojas de artigos de malha, de roupa, de têxteis de todo o tipo,
confecções e pret-à-porter, assim como peles e marroquinaria.

A importação, exportação, representação, fabrico, venda por gros-
so, armazenagem, venda a retalho dos produtos mencionados e de
todos os produtos idênticos e análogos.

E na generalidade, toda a operação comercial, industrial, mobiliária ou
imobiliária relacionada directa ou indirectamente com as actividades men-
cionadas no presente n.º 2, ou de qualquer objecto idêntico ou análogo.

Capital: 2 404 000 euros. Está representado por uma série única e
com um número total de 400 000 acções. As referidas acções são
nominativas e com um valor nominal de 6,01 euros cada uma. Estão
numeradas correlativamente de 1 a 400 000 ambas inclusive e repre-
sentadas por títulos que podem ser múltiplos.

Local da representação: Rua dos Actores, 4, 5.º C, Portela de
Sacavém, Loures.

Objecto da representação: o mesmo.
Representantes legais: Patrick Abraham Pariente, Neuilly, Sur-Seine,

França, Rua Salignac Fénelon, 14; Gérard Felix Messane Pariente,
Paris, França, Rua Spontini, 18; e Miquel Esteva Alsina, Girona,
Espanha, Rua Valência, 9.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001399847

CAFÉ E MERCEARIA O TOJALINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 949;
identificação de pessoa colectiva n.º 505842742.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000732429

VALORSUL � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA (NORTE), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 648;
identificação de pessoa colectiva n.º 503295779; averbamentos
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n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 20, inscrição n.º 21 e ins-
crição n.º 22; números e data das apresentações: 5 e 8/20021021.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de administrador.
Administrador: Anselmo Firmino do Carmo.
Causa: renúncia.
Data: 2 de Agosto de 2002; e
Facto: cessação de funções de administrador.
Administrador: António Pedro de Nobre Carmona Rodrigues.
Causa: renúncia.
Data: 2 de Agosto de 2002; e
Facto: designação de administrador executivo, por cooptação.
Administrador: Luís Miguel Pereira de Almeida, solteiro e reside

na Rua de Ribeiro Sanches, 16, 2.º esquerdo, Lisboa.
Data da deliberação: 2 de Agosto de 2002; e
Facto: designação de administrador executivo, por cooptação.
Administrador: Demétrio Carlos Alves, divorciado e reside na Tra-

vessa do Vale do Rio, lote 1, 1.º, São João do Estoril.
Data da deliberação: 2 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000649211

ROVENSIL � SOCIEDADE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 946;
identificação de pessoa colectiva n.º P972618597.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001237189

BASF PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 726;
identificação de pessoa colectiva n.º 500042411.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001396252

EXTRACTA � PEDREIRAS E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 348;
identificação de pessoa colectiva n.º P974879410.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício dos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001237162

HERMÍNIO DUARTE PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 979;
identificação de pessoa colectiva n.º 503771392.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001237170

GOODYEAR DUNLOP TIRES PORTUGAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7790/
900315; identificação de pessoa colectiva n.º 500129320; inscri-
ção n.º 24; número e data da apresentação: 6/20010305.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Apresentação n.º 4/20021024.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: David Alan Steffen, casado, Goodyear Dunlop Tires Es-

paña, San Severo, 26-28, A2, 28042, Barrajas, Madrid.
Data da deliberação: 1 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2000641369

MAXIDRIVE � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 929/
20030204; identificação de pessoa colectiva n.º P506404528; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º Paulo Jorge das Neves dos Reis, número de identificação fiscal
168496592, natural de Angola, casado com Cristina Maria Cardoso
Marques Reis, sob o regime de comunhão de adquiridos, residente na
Rua de Almeida Garrett, Vivenda Reis, rés-do-chão, Catujal, Unhos,
Loures.

2.º Sérgio Paulo Correia Penas, número de identificação fiscal
215094115, solteiro, maior, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua da Paz, Vivenda
António Manuel B., Catujal, Unhos, Loures.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade n.os 8951217 de 9 de Novembro de 1998 e
11073723 de 10 de Agosto de 2001, emitidos em Lisboa, pelos Ser-
viços de Identificação Civil.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a afirma MAXIDRIVE � Comércio de
Pneus, L.da e tem a sua sede na Rua de Miguel Bombarda, 29-31, fre-
guesia de Sacavém, concelho de Loures.

2 � A sociedade por simples deliberação da gerência poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quaisquer
outras formas de representação quer em Portugal quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o seguinte objecto social: comércio e reparação
de pneus e electricista de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Paulo Jorge das Neves dos Reis e Sérgio Paulo Correia Penas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe aos sócios, Paulo Jorge das
Neves dos Reis e Sérgio Paulo Correia Penas, que ficam desde já de-
signados gerentes, com ou sem remuneração conforme for deliberado
em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade ficando reservado
à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo,
o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei exigir
outras formalidades ou estabelecer prazo mais longo.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social.
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Disposição transitória

Fica desde já a gerência autorizada a levantar o capital social depo-
sitado em conta aberta em nome da sociedade, a fim de fazer face às
despesas com o início de actividade.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001395272

VELVET CAFÉ UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 228;
identificação de pessoa colectiva n.º 504015656; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e datas das
apresentações: (of.) 4/20000505 e 6 a 8/20030130.

Certifico que por escritura de 17 de Fevereiro de 2000 exarada a
fls. 14 do livro de notas para escrituras diversas n.º 97-F do Cartório
Notarial de Alenquer foi efectuado o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º (of.) 4/
20000505.

Facto: cessação da gerência.
Gerente: Renato Fernando Gageiro Matos.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Fevereiro de 2000.
Inscrição n.º 4; apresentações n.os 6 a 8/20030130.
Facto: Alteração parcial do contrato com transformação.
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º, § único.
Denominação: alterada.
Sede: Rua de Luís Pereira da Mota, 7-B, freguesia de Loures.
Capital: reforçado com 602 410$ em dinheiro, subscrito pelo úni-

co sócio pelo que passa para 1 002 410$ redenominado em 5000 euros.
Sócio e quota unificada: João Paulo de Almeida Soares Simões,

5000 euros.
Forma de obrigar: com a assinatura do gerente.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001397011

GOELTRÓNICA, SEGURANÇA ELECTRÓNICA PRIVADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 916/
20030130; identificação de pessoa colectiva n.º 500815941; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 10/20030130.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GOELTRÓNICA, Segurança Electró-
nica Privada, L.da vai ter a sua sede na Urbanização da Quinta de Santo
António da Serra, lote 42, rés-do-chão direito e esquerdo, freguesia
do Prior Velho, concelho de Loures.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001397046

BIG FRESH � HIPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 694;
identificação de pessoa colectiva n.º 505447843; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/20030130.

Certifico que por escritura de 10 de Janeiro de 2003, exarada de
fls. 61 a 62 do livro de notas para escrituras diversas n.º 240-C do
Cartório Notarial de Soure, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001397054

G. S. R. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente G. S. R. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 803/
20000630; identificação de pessoa colectiva n.º P504916718;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 16 a 18/20030130.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Averbamento n.º 1; apresentação n.º (of.) 16/20030130.
Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: Paulo Jorge Martinho Fernandes Ramalho.
Causa: renúncia.
Data: 6 de Novembro de 2002.
Averbamento n.º 2; apresentação n.º (of.) 17/20030130.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Fausto Silva Fernandes,
Causa: renúncia.
Data: 6 de Novembro de 2002.
Mais certifica que foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma G. S. R. � Sociedade de Constru-
ções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Bairro Casa Branca, 68,
freguesia de São João da Talha, concelho de Loures.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
30 00 euros e corresponde a uma quota, pertencente ao sócio.

4.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio, já nomeado
gerente.

§ único. A Sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2000730760

ISTG � INSPECÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 728;
identificação de pessoa colectiva n.º 506276139; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20030130.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação da gerência.
Gerente: Pedro Nuno da Costa Rodrigues.
Causa: renúncia.
Data: 25 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001399642

ADRICONTA � CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 917/
20030130; identificação de pessoa colectiva n.º 503093254; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 21/20030130.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ADRICONTA � Contabilidade e
Organização de Empresas, L.da, com sede na Rua de Augusto Marques
Raso, 3, rés-do-chão B, freguesia e concelho de Loures.
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2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001397062

BIERMANN � SCHENKER � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 915;
identificação de pessoa colectiva n.º 500161313; inscrição n.º 20;
número e data da apresentação: 1/20030130.

Certifico que por escritura de 28 de Outubro de 2002 exarada a
fls. 87 do livro de notas para escrituras diversas n.º 196-N do 9.º
Cartório Notarial de Lisboa foi efectuado o seguinte acto de registo:

Foram alterados o n.º 3 dos artigos 1.º e o 3.º que passam a ter a
seguinte redacção:

Inscrição n.º 20; apresentação n.º 1/20030130.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: n.º 3 do artigo 1.º e artigo 3.º
Sede: Estrada Nacional 115, 5, Casal Novo, freguesia de São Julião

do Tojal.
Capital: reforçado com 5 000 000 euros em dinheiro, sendo com

3 958 377 euros pela sócia Stinnes AG e com 1 299 999 euros pela sócia
Schenker Aktiengesellschaft, pelo que passa para 5 349 158,53 euros.

Sócios e quotas:
1.º Stinnes AG, 3 958 377,31 euros.
2.º Schenker Aktiengesellschaft, 1 390 781,22 euros.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001028741

MÁRIO BOTELHO GONÇALVES & FILHAS, L.DA

(anteriormente M. GONÇALVES & FILHAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 395;
identificação de pessoa colectiva n.º 505412462; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/20021015.

Certifico que por escritura de 4 de Outubro de 2002, exarada de
fls. 70 a 71 do livro de notas para escrituras diversas n.º 314-J do 26.º
Cartório Notarial de Lisboa, foram alterados os artigos 1.º (corpo), 2.º
(corpo) e 5.º do contrato social que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mário Botelho Gonçalves & Filhas, L.da,
e tem a sua sede na Rua G, lote 93, Bairro das Fontes, freguesia de
São João da Talha, concelho de Loures.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em transporte rodoviário de mercado-
rias, industrial de construção civil, empreiteiros de obras públicas, de-
molições e terraplanagens.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia Ana Paula
Tapado Botelho Gonçalves, já nomeada gerente e pelo sócio Mário
Botelho Gonçalves, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000649262

ATRAPE � ASSISTÊNCIA TÉCNICA EQUIPAMENTO
PETROLÍFERO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7706;
identificação de pessoa colectiva n.º 502340940; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/20030130.

Certifico que por acta n.º 23 de 13 de Dezembro de 2002 foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; apresentação n.º 3/20030130.
Facto: cessação de funções.
Gerente: Carlos Manuel Varela Durães.
Causa: renúncia.
Data: 13 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001396376

ESQUINA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 071;
identificação de pessoa colectiva n.º 503423459; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 1/20030211.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: nomeação de administrador único.
Administrador único: Joaquim Filipe Fulgêncio Tarré Fernandes,

casado, Avenida do Major Rosa Bastos, 1, 3.º, Loures.
Data da deliberação: 4 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001237120

QUINTA FRIO (INTERNACIONAL) � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 131/
981103; identificação de pessoa colectiva n.º 502423579; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 1/20030102.

Certifico que foram alterados os artigos 5.º e 6.º do pacto, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Para que a sociedade fique validamente obrigada é necessária a
assinatura de um gerente ou a assinatura de um procurador da socie-
dade com poderes especiais.

ARTIGO 6.º

Não carecem de deliberação, mas deverão ser praticados mediante
a assinatura conjunta de dois gerentes ou de um gerente e um pro-
curador da sociedade os seguintes actos:

a) Compra, alienação ou oneração de bens imóveis;
b) Pedido, negociação e celebração de operações de crédito para a

sociedade, à excepção do desconto de letras de câmbio de que a so-
ciedade seja sacadora;

c) Movimentação de contas bancárias.

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001234309

SDLM � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS,
DISCOS E MULTIMÉDIA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 058/
991105; identificação de pessoa colectiva n.º 503952230;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 5 e 6/20021220.
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Certifico que foral efectuados os seguintes actos de registo;
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; apresentação n.º 5/20021220.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Olivier Pierre Marie Colas des Francs.
Causa: renúncia.
Data: 1 de Dezembro de 2002.
Apresentação n.º 6/20021220.
Facto: designação de gerente.
Gerente designado: Christophe Christian Bernard Deshayes, casa-

do, Avenida de Severiano Falcão, 3, Prior Velho, Sacavém.
Data da deliberação: 2 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001398026

FERNANDES & JESUS � COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 738;
identificação de pessoa colectiva n.º 505605210.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2001.

16 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2000273483

REIS, RODRIGUES, SERRA & MONÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3361;
identificação de pessoa colectiva n.º 500946922.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198872

MONTIQUEIJO � QUEIJOS DE MONTEMURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 909;
identificação de pessoa colectiva n.º 501905731.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198871

A. S. COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9199;
identificação de pessoa colectiva n.º 502707232.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198870

EUDICA � COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 372;
identificação de pessoa colectiva n.º 503795887.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198869

RUSIVAM � SOCIEDADE COMERCIAL DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 912;
identificação de pessoa colectiva n.º 503139068.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198867

MILAGAIA � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE PRODUTOS LÁCTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6807;
identificação de pessoa colectiva n.º 502024224.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198865

MUNDILÚRGICA � FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 585;
identificação de pessoa colectiva n.º 503836168.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198864

METALÚRGICA BENTO & BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6601;
identificação de pessoa colectiva n.º 501974547.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198863

RESINOPA � SOCIEDADE EUROPEIA DE RESINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 128;
identificação de pessoa colectiva n.º 501441638.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198861

CENTRO EQUESTRE DE LOURES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 705;
identificação de pessoa colectiva n.º 505063140.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198860

GENY & ZAIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3456;
identificação de pessoa colectiva n.º 500996520.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198859

VELOSIL � COMÉRCIO DE BICICLETAS MASIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7145;
identificação de pessoa colectiva n.º 502147431.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198873

MILAGAIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2847;
identificação de pessoa colectiva n.º 500743940.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198857

ANTÓNIO SILVA COSTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7050;
identificação de pessoa colectiva n.º 501660917.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198856

CINTEREX � CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5948;
identificação de pessoa colectiva n.º 501748075.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198855

ULISANCAS � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 979;
identificação de pessoa colectiva n.º 505170450.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198854

LOUSÃ TREPADOR � BAR-PUB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 233;
identificação de pessoa colectiva n.º 503757101.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198853

GALVISUL � INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 491;
identificação de pessoa colectiva n.º 503183563.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198852

IDEAL PNEUS DE SACAVÉM � COMÉRCIO DE PNEUS
E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 891;
identificação de pessoa colectiva n.º 505112507.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198851

IMPÉRIO CHARCUTEIRO � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 840;
identificação de pessoa colectiva n.º 504192256.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198850

GILFERRO � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5603;
identificação de pessoa colectiva n.º 501645349.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198849

AUTO MECÂNICA PROGRESSO DE LOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1566;
identificação de pessoa colectiva n.º 500036101.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198847

CANELAS & RODRIGUES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9878;
identificação de pessoa colectiva n.º 502871253.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198845

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, JOÃO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3100;
identificação de pessoa colectiva n.º 500824380.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 107 � 9 de Maio de 2003 9842-(209)

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2001398182

LACTICÍNIOS DA VÁRZEA DE SINTRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 742;
identificação de pessoa colectiva n.º 501392041.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001399766

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DA PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5494;
identificação de pessoa colectiva n.º 501590730.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 1000198757

CASIMIRO MANUEL SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7774;
identificação de pessoa colectiva n.º 971254770.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198562

J. SILVA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 151;
identificação de pessoa colectiva n.º P971889619.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198561

AUMERI � AUTO MECÂNICA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1647;
identificação de pessoa colectiva n.º 500033749.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198560

TI � SC � TECNOLOGIAS INOVADORAS
E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5109;
identificação de pessoa colectiva n.º 501577351.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198559

GONÇALVES & VICENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6702;
identificação de pessoa colectiva n.º 501999965.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198558

ESCOLA DE CONDUÇÃO CENTRAL DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 447;
identificação de pessoa colectiva n.º 500793956.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198557

PAPELARIA POPULAR DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3662;
identificação de pessoa colectiva n.º 501197230.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198556

LISBONENSE VICTÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6949;
identificação de pessoa colectiva n.º 500166480.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198555

IRMÃOS VIEIRA DA MATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 017;
identificação de pessoa colectiva n.º 503180017.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198554

CRAMET � CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 490;
identificação de pessoa colectiva n.º 504394681.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198553

CLÍNICA DE ESTÉTICA RACLÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 871;
identificação de pessoa colectiva n.º P972574387.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198552

HENRIQUE FIEL LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2623;
identificação de pessoa colectiva n.º 500668302.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198551

UNIDISTRIBUIÇÃO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 005;
identificação de pessoa colectiva n.º 503174106.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198550

FÁBRICA DE BALANÇAS PORTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 806;
identificação de pessoa colectiva n.º 500104867.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198829

J. PARDAL RIBEIRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 813;
identificação de pessoa colectiva n.º 505619903.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198827

J. CARREIRA � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 378;
identificação de pessoa colectiva n.º 504047710.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198823

MÓVEIS E DECORAÇÕES JUÇALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1124;
identificação de pessoa colectiva n.º 500198896.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198818

FORTUNATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 474;
identificação de pessoa colectiva n.º 503301418.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198815

AMÉRICO RICARDO DA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4858;
identificação de pessoa colectiva n.º 501429050.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198812

J. LOURO & ROBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4489;
identificação de pessoa colectiva n.º 501356959.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198809

MANUEL BARBOSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6598;
identificação de pessoa colectiva n.º 500827540.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198804

VIDREIRA DE SANTA IRIA DE MANUEL LOPES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1513;
identificação de pessoa colectiva n.º 500298394.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198803

TÁXIS CARLOS COTRIM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 754;
identificação de pessoa colectiva n.º 504992767.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198800

JMRD � GESTÃO E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 010;
identificação de pessoa colectiva n.º 504681265.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198798

HABIPUSSOS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 784;
identificação de pessoa colectiva n.º 503898708.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves
1000198794

MUNDIESEL � PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9343;
identificação de pessoa colectiva n.º 500957126.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198791

HIPER FOCUS � FOTOGRAFIA E CINEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 251;
identificação de pessoa colectiva n.º 503245666.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198789

AGEN � SOCIEDADE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 578;
identificação de pessoa colectiva n.º 502104163.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198781

AUTO SOUSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1088;
identificação de pessoa colectiva n.º 500037302.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198777

MIROVA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 299;
identificação de pessoa colectiva n.º 504262564.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198774

HIPERFRANGO � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE CARNES E AVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 080;
identificação de pessoa colectiva n.º 504291424.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198771

ZEGLO � EMPREENDIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 968;
identificação de pessoa colectiva n.º 503162655.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198768

GOGAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8534;
identificação de pessoa colectiva n.º 501141286.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198767

ALMIRO J. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8533;
identificação de pessoa colectiva n.º 501432728.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198766

PROF. MENEZES CORDEIRO � QVED � SOCIEDADE
DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

DA QUINTA DO VALE DA RIBEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 200;
identificação de pessoa colectiva n.º 502570709.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198765

ESTEVES & FILHOS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS AVÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 232;
identificação de pessoa colectiva n.º 504375156.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198760

METALÚRGICA PONTE DE LOUSA DE DOMINGOS
COELHO, VENCESLAU & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6829;
identificação de pessoa colectiva n.º 502031298.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198759

SOMA � SOCIEDADE COMERCIAL DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6055;
identificação de pessoa colectiva n.º 500625140.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198753

MAQUIESCRITA � MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO,
REGISTADORAS E CONSUMÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6413;
identificação de pessoa colectiva n.º 501904816.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198721

EQUIPELOJA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 693;
identificação de pessoa colectiva n.º 504525565.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198720

CUNHADOS E ENTEADOS BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 860;
identificação de pessoa colectiva n.º 504614410.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198719

S. PACHECO � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 105;
identificação de pessoa colectiva n.º 505256541.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198716

BARRADOIS � ATELIER GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 189;
identificação de pessoa colectiva n.º 505127474.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198714

TOJALPINTA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 626;
identificação de pessoa colectiva n.º 503861057.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198713

TRANSPORTE DE MERCADORIAS
PAULO JORGE CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 138;
identificação de pessoa colectiva n.º 505159791.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
 1000198711

MARQUES DE CARVALHO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 421;
identificação de pessoa colectiva n.º 973889454.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198708

SOTOJAL � SOCIEDADE DE MONTAGENS E ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS DO TOJAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8816;
identificação de pessoa colectiva n.º 971645094.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198697

VINLAND � SOCIEDADE COMERCIAL DE VINHOS
DE MANUEL C. DOS REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2860.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198695

URBIMED � CENTRO DE REABILITAÇÃO
E MANUTENÇÃO FÍSICA DO INFANTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 751;
identificação de pessoa colectiva n.º 503348023.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198692

DUARTE & BATISTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 934;
identificação de pessoa colectiva n.º 502958677.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

4 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198689

SOL E COMPANHIA � BELEZA E SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 723;
identificação de pessoa colectiva n.º 505483823.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198685

FERROLIMA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4612;
identificação de pessoa colectiva n.º 501403361.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198682

ANTÓNIO JOSÉ DA MATA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 400;
identificação de pessoa colectiva n.º 500503710.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198648

SURFRIGO � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
DE SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2181;
identificação de pessoa colectiva n.º 500391971.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198647

SOVEM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3232;
identificação de pessoa colectiva n.º 500879222.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198646

LUSOCIÊNCIA � EDIÇÕES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 410;
identificação de pessoa colectiva n.º 503515833.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198645

LUSODIDACTA � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE MATERIAL DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 605;
identificação de pessoa colectiva n.º 500610703.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198644

CARDOSO, LUÍS & HENRIQUE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 546;
identificação de pessoa colectiva n.º 505494248.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198643

P 48 ½ � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 180;
identificação de pessoa colectiva n.º 504004778.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198642

GLOBRUPA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 338;
identificação de pessoa colectiva n.º 505413868.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198641

J. L. LOPES � COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 211;
identificação de pessoa colectiva n.º 504778927.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198897

CONTA OCULTA � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E DOCUMENTAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 062;
identificação de pessoa colectiva n.º 504290827.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198895

CIMPOMÓVEL � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 017;
identificação de pessoa colectiva n.º 502942290.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198893

ESPADA & BERNARDO � REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 028;
identificação de pessoa colectiva n.º 974441015.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198891

RESENDE & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2959;
identificação de pessoa colectiva n.º 500780706.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198889

SOUSA, DIAS & PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5591;
identificação de pessoa colectiva n.º 501641580.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198888

SIPROL � SOCIEDADE IDEAL DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7157;
identificação de pessoa colectiva n.º 501860673.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198886

AUTO PEDRÃO � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 713;
identificação de pessoa colectiva n.º 505627507.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198882

ELPOR � COMÉRCIO E INDÚSTRIAS ELÉCTRICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3812;
identificação de pessoa colectiva n.º 500749388.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198880

IMOELÉCTRICA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7087;
identificação de pessoa colectiva n.º 502134860.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198878

CHOCANASA � COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 038;
identificação de pessoa colectiva n.º 503693448.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198877

EUROSEBASTIÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 724;
identificação de pessoa colectiva n.º 503595411.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198876

CAIXIL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 399;
identificação de pessoa colectiva n.º 503504807.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198875

PAVILANCIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE PAVIMENTOS E LANCIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 408;
identificação de pessoa colectiva n.º 503002542.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198874

LOBATO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1255;
identificação de pessoa colectiva n.º 500167354; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 38/20011214.

Certifico que, por acta n.º 24, de 2 de Janeiro de 2001, foi aumen-
tado o capital de 600 000$ para 1 002 410$, tendo sido alterado o
artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 402 410$, por incorporação de reservas

livres, subscrito por todos os sócios, sendo 134 137$, por cada um
dos sócios José Luís Lobato e Alberto Martins Lobato e 134 136$,
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pelo sócio João António Lobato, pelo que passa para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) João António Lobato, 1666,66 euros;
2) José Luís Lobato, 1666,67 euros; e
3) Alberto Martins Lobato, 1666,67 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001398212

MOVIDADOS � COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 831;
identificação de pessoa colectiva n.º 504937910.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198883

RODRIGUES & PENEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2341/
760426; identificação de pessoa colectiva n.º 500580910; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20030204.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, uma do sócio Manuel João Afonso Rodrigues e outra
em comum e sem determinação de parte ou direito, dos sócios José
António Rodrigues e Sofia da Conceição da Costa Rodrigues Salada
Ferreira.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001397682

FLORESE � GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 040;
identificação de pessoa colectiva n.º 503609269.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199005

UNIVEQUIP � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 346;
identificação de pessoa colectiva n.º 504453831.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199004

OLEC � EQUIPAMENTO ESCOLAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 937;
identificação de pessoa colectiva n.º 505647230.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199001

GASEIFICAR � INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 581;
identificação de pessoa colectiva n.º 505500426.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198999

PROGREDIDOR � PUBLICAÇÕES E COMÉRCIO
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 180;
identificação de pessoa colectiva n.º 500223378.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198996

REGUEIRA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 179;
identificação de pessoa colectiva n.º 503979341.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198995

B. V. � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 177;
identificação de pessoa colectiva n.º 502794585.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198994

CONSTRUÇÕES MARQUES & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 024;
identificação de pessoa colectiva n.º 974235750.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198992

PAF � PRODUTOS AUTOMÁTICOS FLEXÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 152;
identificação de pessoa colectiva n.º 502928441.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198990

SAÚDIFORMA � MAPAS ANATÓMICOS, LIVROS
E VÍDEOS TÉCNICOS DE INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 774;
identificação de pessoa colectiva n.º 973094281.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198989

MANSERRA � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9462;
identificação de pessoa colectiva n.º 502773898.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício dos anos de 2000 e 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198987

FORMOSTOR � FORNECIMENTOS E MONTAGENS
DE ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6703;
identificação de pessoa colectiva n.º 501999957.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198985

LINFORLAND � FORMAÇÃO EM LÍNGUAS E GESTÃO
E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 992;
identificação de pessoa colectiva n.º 505173441.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198983

TRANSPORTES PAULO DUARTE & ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 799;
identificação de pessoa colectiva n.º 504433202.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198980

B. M. DIAS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 14 538.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198979

ELECTROCANALIZADORA BUCELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 513;
identificação de pessoa colectiva n.º 503830550.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198977

SERIMO � GESTÃO DE IMÓVEIS, EMPRESA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8637;
identificação de pessoa colectiva n.º 502563303.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001394934

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE VALE FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7345;
identificação de pessoa colectiva n.º 502206179.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001394942

UPSALA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 011;
identificação de pessoa colectiva n.º 504801929.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001394985

ARLINDO DUARTE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 098;
identificação de pessoa colectiva n.º 504291629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001394977

ANTANA GÁS � INSTALAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ACESSÓRIOS PARA GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 739;
identificação de pessoa colectiva n.º 503595373.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001394969

HENRIQUE & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 610;
identificação de pessoa colectiva n.º 500755639.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001394926

DAMAS, FERREIRA & DAMASCENO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 988;
identificação de pessoa colectiva n.º 500082170.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396163

MIMINHO DE REBENTOS � CONFECÇÃO DE ROUPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 625;
identificação de pessoa colectiva n.º 505471132.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396066

JOANIFRUT � COMÉRCIO DE FRUTAS E PRODUTOS
HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 626;
identificação de pessoa colectiva n.º 505487098.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396058

JACINTO, FILHO & CLEMENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 683;
identificação de pessoa colectiva n.º 505650851.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396040

J. A. FERREIRA & AIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 682;
identificação de pessoa colectiva n.º 505538245.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396031

JOSÉ MANUEL FERREIRA DINIZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 704;
identificação de pessoa colectiva n.º 505650711.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396023

REGIQUIPAMENTOS � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 818;
identificação de pessoa colectiva n.º 503119350.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396015

PITROLINO � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 009;
identificação de pessoa colectiva n.º 505073188.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396155

T. PEREIRA, R. COSTA & J. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5019;
identificação de pessoa colectiva n.º 501459677.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396147

DIAMÉDICA � SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5131;
identificação de pessoa colectiva n.º 501490230.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396139

ARMANDO ALBERTO BASTOS DE LACERDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4723.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001396120

SOL DO ADRO, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7867;
identificação de pessoa colectiva n.º 502391499.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198640

JOSÉ & ALCIDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 838;
identificação de pessoa colectiva n.º 505728400.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198639

AUTO TRANSPORTADORA ARIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1163;
identificação de pessoa colectiva n.º 500841349.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198638

COELHO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2889;
identificação de pessoa colectiva n.º 500742995.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198672

JOÃO MATADINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9601;
identificação de pessoa colectiva n.º 972007482.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198670

TRANSCAPA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS
CARLOS & PATRÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9501;
identificação de pessoa colectiva n.º 502779160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198669

ARMAZÉNS MULEMBEIRA � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4640;
identificação de pessoa colectiva n.º 501397396.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198668

MULEMBEIRA II � PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 134;
identificação de pessoa colectiva n.º 972657533.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198667

MULEMBEIRA RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 366;
identificação de pessoa colectiva n.º 974885452.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198666

EMACIL � EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 999;
identificação de pessoa colectiva n.º 972223290.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198664

DOMINGOS JOSÉ ALVES FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 803;
identificação de pessoa colectiva n.º 505657201.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198663

ANDRADE & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9741;
identificação de pessoa colectiva n.º 502839716.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198662

GERMANO GRAÇA � SERVIÇOS DE LIMPEZA
E TRANSPORTES DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 923;
identificação de pessoa colectiva n.º 506093727; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/20030131.

Certifico que, por escritura de 18 de Novembro de 2002, exarada de
fl. 6 a fl. 7, do livro n.º 176, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Setúbal, por Germano Marques da Graça, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Germano Graça � Serviços de
Limpeza e Transportes de Mercadorias, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Santo Condestável,
lote 300, 2.º, direito, freguesia de São João da Talha, concelho de
Loures.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na prestação de serviços de lim-
peza e transportes rodoviários de mercadorias de ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente
nos termos da lei.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001237308

PROF. MENEZES CORDEIRO � SCED � SOCIEDADE
COMPLEMENTAR DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 080;
identificação de pessoa colectiva n.º 503699470.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199084

J. C. FRANCO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8004;
identificação de pessoa colectiva n.º 502431989.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199083

JIUR � COMÉRCIO DE BRINDES PUBLICITÁRIOS
E ARTIGOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 325;
identificação de pessoa colectiva n.º 974804878.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199082

ANTÓNIO & PAULA BÁRTOLO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 663;
identificação de pessoa colectiva n.º 504943367.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199081

AUTO TÁXIS AZUIL & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 633;
identificação de pessoa colectiva n.º 500565503.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199080

O PARAÍSO DA CRIANÇA JARDIM INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5562;
identificação de pessoa colectiva n.º 501641904.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199079

LOGIOBRA � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8455;
identificação de pessoa colectiva n.º 502533994.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199076

NETG � SOLUÇÕES PARA COMUNICAÇÕES, WEB
MARKETING E SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 849;
identificação de pessoa colectiva n.º 505055678.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199073

AMPLIGÁS � ESTUDOS E MONTAGENS
DE INSTALAÇÕES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7700;
identificação de pessoa colectiva n.º 502336595.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199066

SINTRAVILA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 914;
identificação de pessoa colectiva n.º 503369110.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199054

MAQUIÉLIO � ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 856;
identificação de pessoa colectiva n.º 505762692.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199051

PROJOMA � MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 023;
identificação de pessoa colectiva n.º 502917822.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199043

MATEXPLÁS � MÁQUINAS E MATÉRIAS PRIMAS
PARA PLÁSTICOS REFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 277;
identificação de pessoa colectiva n.º 500653267.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

25 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199038

MARL � MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO
DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 867;
identificação de pessoa colectiva n.º 503157562.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000199036

BAPTISTA & SOARES � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 490;
identificação de pessoa colectiva n.º 502100141.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício dos anos de 2000 e 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199035

CAFÉ � CENTRO DE APOIO E FORMAÇÃO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 223;
identificação de pessoa colectiva n.º 503226963.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199031

TAZIM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5713;
identificação de pessoa colectiva n.º 501685464.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199028

PREDIAL AZÓIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7482;
identificação de pessoa colectiva n.º 502247304.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199025

CASFAN � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 370;
identificação de pessoa colectiva n.º 973384352.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199023

DULCE GUILHOTO & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 543;
identificação de pessoa colectiva n.º 504808125.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000199022

CAFILBER � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 918;
identificação de pessoa colectiva n.º 506420957; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 25/20030130.

Certifico que, por escritura de 15 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 14 a fl. 15, do livro n.º 318, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, por Carlos Filipe Marques de
Almeida Cardoso, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAFILBER � Comércio de Arti-
gos de Papelaria, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Mata, zona B, em
Sete Casas, freguesia e concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo ocncelho ou para concelho limítrofe e serem cria-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 107 � 9 de Maio de 2003 9842-(221)

das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de artigos de papelaria e brindes publicitários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
titulada pelo sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pelo sócio.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000647391

JOPESAR � REPARAÇÕES AUTO, COMÉRCIO
AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 521/
20020524; identificação de pessoa colectiva n.º P-506029719;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 28 e 29/20030130.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Apresentação n.º 28/20030130, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerentes.
Gerentes: Raúl António Forte Cubeira Sargedas e José de Andrade

Pedro.
Causa: renúncia.
Data: 12 de Dezembro de 2002.
Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do pacto, que

passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 002 euros, representado por três quotas de igual valor nominal, de
8334 euros, pertencentes ao sócio único.

ARTIGO 4.º

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001237111

PURE DIRECT � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 932/
20030204; identificação de pessoa colectiva n.º P-506439070;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030204.

Certifico que entre Pedro Nuno Arêde Barbosa Nunes Duarte e Maria
Rita Branco Acabado Chaveiro, foi constituída a sociedade comercial
por quotas com a denominação em epígrafe, que se rege pelo contra-
to constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pure Direct � Serviços de
Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Goa, 24, freguesia de
Santa Iria de Azóia, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4900 euros, do sócio Pedro Nuno Arêde Barbosa Nunes Duarte e outra
de 100 euros, da sócia Maria Rita Branco Acabado Chaveiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Pedro Nuno Arêde
Barbosa Nunes Duarte.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome, quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001236867

TRANSPORTES DE CARGA CAMISA BRANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 129;
identificação de pessoa colectiva n.º 503435465.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198586

TRAPOS E MADEIRAS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 877;
identificação de pessoa colectiva n.º 505381702.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198585
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RASOTEX � COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 220;
identificação de pessoa colectiva n.º 505308657.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198584

AUTO-TÁXI � OLIVEIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 267;
identificação de pessoa colectiva n.º 504427369.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198583

TÁXIS � BALEJO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 515;
identificação de pessoa colectiva n.º 504327755.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198582

RIBA E CASA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 869;
identificação de pessoa colectiva n.º 504209060.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198581

ARTUR LOPES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 775.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198580

MÓVEIS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8676;
identificação de pessoa colectiva n.º 502573520.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198578

FERLODI � INDÚSTRIA MECÂNICA DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 8094.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198577

ARCITEG � INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
DE CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 519.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198576

TRANSPORTADORA EUROLOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7720;
identificação de pessoa colectiva n.º 502344938.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198575

FLASH � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 860;
identificação de pessoa colectiva n.º 505805740.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198574

LÍDIA & MIGUEL PRÓSPERO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 554;
identificação de pessoa colectiva n.º 503839795.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198573

VASECA � METALOMECÂNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 999;
identificação de pessoa colectiva n.º 503706400.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício dos anos de 2000 e 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198572

SOCIEDADE HÍPICA QUINTA DA AMOROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 014;
identificação de pessoa colectiva n.º 505694816.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198571
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C. M. � CENTRO MÉDICO SANTA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4928;
identificação de pessoa colectiva n.º 501448756.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198570

FARIA, FARIA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 558;
identificação de pessoa colectiva n.º 504446452.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

1 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198569

A. M. ROXO & CORTEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7689;
identificação de pessoa colectiva n.º 502337419.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198568

ARMINDO SERRA DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9148;
identificação de pessoa colectiva n.º 502690151.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198567

CAFÉ MEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 625;
identificação de pessoa colectiva n.º 503861022.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198566

MARTINS & BARROS � SISTEMAS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 938;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505819538.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198565

AGOSTINHO & CARRASCO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8232;
identificação de pessoa colectiva n.º 502487453.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198564

BUCELDEZ � CENTRO ABASTECEDOR
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1520;
identificação de pessoa colectiva n.º 500048665.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198563

PRINT PLUS � COMÉRCIO DE CONSUMÍVEIS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 924;
identificação de pessoa colectiva n.º 506185745; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/20030131.

Certifico que, por escritura de 30 de Outubro de 2002, exarada de
fl. 30 a fl. 32, do livro n.º 308, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, entre Luís Alberto Nunes
Bernardino, Élia Maria Bento Vivo Bernardino, Rui Manuel da Silva
Bernardino e Maria da Conceição Santos Rafael, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Print Plus � Comércio de
Consumíveis de Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Loures, na Rua dos Lusíadas,
43, Quinta Nova de São Roque, freguesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de consumíveis de informática, produtos e equi-
pamentos informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais
no valor nominal de 1250 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º 

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001237316

LINA REIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 925;
identificação de pessoa colectiva n.º 506420949; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/20030131.

Certifico que, por escritura de 30 de Janeiro de 2001, exarada de
fl. 58 a fl. 59 v.º, do livro n.º 320, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, por Lina Maria Silva Batista
dos Reis, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lina Reis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em São Julião do Tojal, Quinta
Tazim, vivenda Batista, lote 32, freguesia de São Julião do Tojal,
concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho u para concelho limítrofe e serem criadas
e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação e
representação de vestuário, acessórios de moda, calçado, marroquinaria
e têxteis para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
titulada pela sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pelo sócio.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001236581

LISFERT � COMERCIALIZAÇÃO DE ADUBOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 926;
identificação de pessoa colectiva n.º 506462307; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/20030131.

Certifico que, por escritura de 30 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 86 a fl. 87, do livro n.º 98, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, por António João Nogueira
Serafim, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LISFERT � Comercialização de
Adubos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Palmira Bastos, 3, rés-
-do-chão, direito, freguesia da Portela, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de adubos, maté-
rias-primas para fabricação de adubos, produtos químicos e outros pro-
dutos para a agricultura, assessoria e consultadoria, prestação de ser-
viços inerentes à actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 �A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo. 

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001236611

LUSO SANTOMENSE � REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 927;
identificação de pessoa colectiva n.º 506404340; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 20/20030131.

Certifico que, por escritura de 9 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 29 a fl. 30 v.º, do livro n.º 317, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, por Lúcio Tavares Catarina,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luso Santomense � Reparação
de Veículos Motorizados, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Abel Teixeira Pinto,
edifício 9, 3.º, direito, Torres da Bela Vista, freguseia de Santo António
dos Cavaleiros, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de manu-
tenção e reparação de veículos motorizados.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000647405

NETIMPRO � ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 942;
identificação de pessoa colectiva n.º 506475670; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20030207.

Certifico que, por escritura de 6 de Fevereiro de 2003, exarada de
fl. 22 a fl. 23 v.º, do livro n.º 185, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NETIMPRO � Estudos e Projec-
tos de Engenharia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de vasco da Gama, 8, 3.º,
frente, Urbanização do Infantado, freguesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em estudos e projectos de enge-
nharia mecânica; formação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 9000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Guerreiro
Jesus Raposo e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à
sócia Fernanda Maria Pereira Raposo.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel Guerreiro
Jesus Raposo.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora ou quando for incluída em
massa falida.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.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.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001237332

FOR EXPERT AUTOMATION � COMÉRCIO DE MATERIAL
ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 931/
20030204; identificação de pessoa colectiva n.º P-506409422;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20030204.

Certifico que entre Rui Anselmo António e Pedro Manuel das Neves
Fialho Dores, foi constituída a sociedade comercial por quotas com a
denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma For Expert Automation � Co-
mércio de Material Electrónico, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Agostinho da Silva,
2-A, freguesia de Prior Velho, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e retalho
de material eléctrico, electrónico e pneumático e distribuição dos
mesmos, para automação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 75 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 37 500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Rui Anselmo António.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001236859

CONSTRUÇÕES ARQUINHO DA TORRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 443/
20020415; identificação de pessoa colectiva n.º P-505120542;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20020415.
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Certifico que entre João Ramos, número de identificação fiscal
120070170, natural de Cabo Verde e mulher, Águeda Maria Miguel
Roque Ramos, número de identificação fiscal 164927875, natural da
freguesia de Bogas de Cima, concelho do Fundão, casados sob o regi-
me da comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Laura Ayres,
torre 1, 11.º, A, em Santo António dos Cavaleiros, Loures, titulares
dos bilhetes de identidade, respectiva, n.os 11361510, emitido em 28 de
Março de 1994 e 7461157, emitido em 3 de Dezembro de 2001, ambos
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, foi constituída a so-
ciedade por quotas com a denominação em epígrafe, que se rege pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Arquinho da Torre, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Laura Ayres, torre 1,
11.º, A, no lugar e freguesia de Santo António dos Cavaleiros, conce-
lho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 4000 euros titulada pelo sócio João Ramos e outra no
valor nominal de 1000 euros titulada pela sócia Águeda Maria Miguel
Roque Ramos.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, 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.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198837

ASPAPEL � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 750;
identificação de pessoa colectiva n.º 501534210.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198659

PORTELACARGO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 366;
identificação de pessoa colectiva n.º 505240777.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198657

ARTUR DE ALMEIDA � COMÉRCIO GERAL DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1438;
identificação de pessoa colectiva n.º 500031410.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198656

HOUSE FISH � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 006;
identificação de pessoa colectiva n.º 503957062.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves.

CLÍNICA DENTÁRIA DO PRÍNCIPE REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 480;
identificação de pessoa colectiva n.º 504629417.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

8 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198548

GAPEL � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE TRANSFORMADOS DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 032;
identificação de pessoa colectiva n.º 503317900.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198547

CRIASIS � TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 974;
identificação de pessoa colectiva n.º 503614769.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198546

ABCASAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 164;
identificação de pessoa colectiva n.º 504120247.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198545

EURO INSULAR � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 630;
identificação de pessoa colectiva n.º 504386727.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198543

JOAQUIM MOURÃO � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE FRIGORÍFICOS, VENTILAÇÃO E MÁQUINAS

DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 502;
identificação de pessoa colectiva n.º 504335308.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198542

RIJO & REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8638;
identificação de pessoa colectiva n.º 502563281.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198541

FLOR DO TOJAL, CAFÉ RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 839;
identificação de pessoa colectiva n.º 503359688.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198540

JOAQUIM SERRA FERREIRA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8189;
identificação de pessoa colectiva n.º 502476974.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198539

CONSTRUÇÕES FERNANDO & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 415;
identificação de pessoa colectiva n.º 503002232.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000198538

CAFÉ RICARDOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 767;
identificação de pessoa colectiva n.º 504853236.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198733

CBE � PROJECTOS E ENGENHARIA
EM TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 809;
identificação de pessoa colectiva n.º 504110489.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000198731

SEBOL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEBO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1787;
identificação de pessoa colectiva n.º 500243522.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198755

DRIVETEL � SERVIÇOS E PROJECTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 447;
identificação de pessoa colectiva n.º 503324420.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198752

MOBIMA � MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5987;
identificação de pessoa colectiva n.º 501599916.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198748

FRUTAS LOURISSOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 547;
identificação de pessoa colectiva n.º 504834312.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

11 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198746

CONTAS E IDEIAS, CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 13 922.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198745

RESOTRANS � RECOLHA E TRANSPORTE
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 363;
identificação de pessoa colectiva n.º 502990139.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198738

A. FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7383;
identificação de pessoa colectiva n.º 502215283.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198736

TRIGO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9443;
identificação de pessoa colectiva n.º 502763388.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198734

VALVERDE & CLÉRIGO � PNEUS DO INFANTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 894;
identificação de pessoa colectiva n.º 505078864.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198732

SURPRESA � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 156;
identificação de pessoa colectiva n.º 505285975.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198729

BEETIRO TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 524;
identificação de pessoa colectiva n.º 505394600.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198727

DEBICONTA CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 855;
identificação de pessoa colectiva n.º 505664550.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198725

GRAFICOISAS � INDÚSTRIAS GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 955;
identificação de pessoa colectiva n.º 503162833.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198723

BANCO DE ENSINO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 129;
identificação de pessoa colectiva n.º 502940506.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

21 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198722

ARGOMEL � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 13 833.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198718

MANTIPRÉDIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 134;
identificação de pessoa colectiva n.º 504293001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

22 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198717

CUNHISOL � ISOLAMENTOS TÉRMINOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3265;
identificação de pessoa colectiva n.º 500893578.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198715
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ORGANIZA � GABINETE TÉCNICO DE FISCALIDADE
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3749;
identificação de pessoa colectiva n.º 500867283.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198709

HENRIQUE BATISTA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3803;
identificação de pessoa colectiva n.º 501185810.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198702

VILA FRANCA DE XIRA

A. L. F. � COMÉRCIO E PRODUÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4092/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504155385.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

14 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 1000198276

GRANEV � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4933/20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505087480;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 10-11/20020404.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 4.º n.º 1 do contrato de sociedade, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração compete a
sócios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
estando desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000928889

MARLIGI � CONSTRUÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6038/20030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506437612;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20030213.

Certifico que, entre, Higino de Matos Gonçalves e Marlon Hernâni
Figueiredo Luís Direito, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARLIGI � Construção e Venda
de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte de São Romão,
22, no Bom Sucesso, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de
Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes 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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312250

LAVANDARIA EXPRESS � MIGUEL SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6037/20030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506459136;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030213.

Certifico que, Miguel Gaspar da Silva, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constante do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lavandaria Express � Miguel Silva,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Vila Franca de Xira, na Rua de
José Dias da Silva, 54, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de limpe-
za e lavagem em lavandaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de sociedades, nos termos permitidos
por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e
ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a
sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000312268

MACIMPOR � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4501/890321; identificação de pessoa colectiva n.º 502129980.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 1000198275

ANTÓNIO RODRIGUES SIMÕES POMBO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2622/921027; identificação de pessoa colectiva n.º 502892927;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/20020314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o re-
forço do capital com a quantia de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência alterado o artigo 3.º do contrato de sociedade, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo: sócio,
António Rodrigues Simões Pombo uma quota no valor nominal de
3000 euros: sócia, Maria Manuela Fortunato Pereira Pombo, uma quota
no valor nominal de 1500 euros: sócio, António Alberto Pereira
Simões Pombo, uma quota no valor nominal de 500 euros.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000354912

PARIS DOCE � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4407; identificação de pessoa colectiva n.º 505223821.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas consolidadas relativas ao
ano de 2001.

7 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 1000198283

PEREIRA & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 914/790618; identificação de pessoa colectiva n.º 500879052.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

17 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000923925

CASTROS � SOCIEDADE COMERCIAL DE MÓVEIS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2668/921228; identificação de pessoa colectiva n.º 502934638.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 2000927530

ARTIRIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4448/990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504950770.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 2000927572

ANDRÉ & LOPES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1696/870803; identificação de pessoa colectiva n.º 501866302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 2000927521

BACARDI-MARTINI PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1021/810312; identificação de pessoa colectiva n.º 500186260.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício de
1 de Abril de 2001 a 31 de Março de 2002.

16 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 2000923763

SUPERPISO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1055/810629; identificação de pessoa colectiva n.º 501176756.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 2000927610

PORTO
LOUSADA

INTUL � INVESTIMENTOS URBANÍSTICOS DE LOUSADA, L.DA

Sede: Avenida de Sá e Melo, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 363/
890222; identificação de pessoa colectiva n.º 502118032; data da
apresentação: 20020805.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas individuais referentes ao ano de exercício de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000198325

COSTA & JANUÁRIO, L.DA

Sede: Altocovo, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 651/
940422; identificação de pessoa colectiva n.º 503181013; data da
apresentação: 20020716.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas individuais referentes ao ano de exercício de 2000, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000199019

ORDEMTEX � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Veigas, Ordem, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 716/
950512; identificação de pessoa colectiva n.º 503414085; data da
apresentação: 20020621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas individuais referentes ao ano de exercício de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000199017

SEBASTIÃO & SANTOS, L.DA

Sede: Lamas de Cima, Aveleda, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 733/
950720; identificação de pessoa colectiva n.º 502065656; data da
apresentação: 20021212.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas individuais referentes ao ano de exercício de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2001709161

GOLFE SANTA MARGARIDA, L.DA

Sede: Vilares, Santa Margarida, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 500/
911122; identificação de pessoa colectiva n.º 502662450; data da
apresentação: 20021003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas individuais referentes ao ano de exercício de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2001709714

TCL � TRANSPORTES DE CARGA DE LOUSADA, L.DA

Sede: Marecos, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 667/
940627; identificação de pessoa colectiva n.º 503225835; data da
apresentação: 20030107.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas individuais referentes ao ano de exercício de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2001667116

FANIPOR � FÁBRICA DE PORCAS E ANILHAS, L.DA

Sede: Alto de Vinça, Casais, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 501/
911202; identificação de pessoa colectiva n.º 501930728; data da
apresentação: 20020710.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas individuais referentes ao ano de exercício de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000198730

FELCARTEL � INDÚSTRIA CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lagoas, Nevogilde, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 371/
890414; identificação de pessoa colectiva n.º 502146079; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas individuais referentes ao ano de exercício de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000198728

SOFIA & SOUSA � CONFECÇÃO VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 231/
860616; identificação de pessoa colectiva n.º 501680985; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas individuais referentes ao ano de exercício de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000198316

MACHADO & MACHADO � CARPINTARIA, L.DA

Sede: Rio Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 669/
940629; identificação de pessoa colectiva n.º 503225827; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depositadas as
contas individuais referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000198280

PORTO � 3.A SECÇÃO

SEXTANTE � SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3905/931126; identificação de pessoa colectiva n.º 503091006;
número e data da prestação de contas: 10/20020627.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 1000198377

INOQUA � INOVAÇÃO E QUALIDADE AGRO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 058/990316; identificação de pessoa colectiva n.º 504705237;
número e data da prestação de contas: 146/20020627.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 1000198410

EDIGMACOM � GESTÃO DE PROJECTOS DIGITAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula n.º 13 592/
20000922; número e data da prestação de contas: 148/20020627.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 1000198409

PHARMADESIGN � ARQUITECTURA DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula n.º 12 592/
20000216; número e data da prestação de contas: 136/20020627.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 1000198407

MIMI TABERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2400/920731; identificação de pessoa colectiva n.º 502811153;
número e data da prestação de contas: 135/20020627.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 1000198392

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LOPES & COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9129/971212; número e data da prestação de contas: 129/20020627.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 1000198391

JOÃO SILVA PINTO � SERRALHARIA CIVIL E ARTÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 513/20010928; número e data da prestação de contas: 13/
20020617.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000198390

MANTUBOS � MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE TUBOS
E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3568/930726; número e data da prestação de contas: 2/20020612.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000198387

AGOSTINHO PINHEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 414/20010820; número e data da prestação de contas: 17/20020617.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

4 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000198386

IMAT � GABINETE DE IMAGEOLOGIA DE MATOSINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3044/930309; número e data da prestação de contas: 5/20020612.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000198385

V � SISTEMAS INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 820/910516; número e data da prestação de contas: 9/20020612.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000198384

BAR FUZELHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2067/920406; número e data da prestação de contas: 39/20020621.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000198383

RICARDO ROSEIRA CAYOLLA � ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 559/20011016; número e data da prestação de contas: 9/20020611.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativos ao ano de exercício de 2001.

6 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000198382
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Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A., 
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da Repúblicadesde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S.  A.
LIVRARIAS
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