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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

SÃO LOURENÇO � ASSOCIAÇÃO CULTURAL
E ARTÍSTICA

Certifico que, por escritura pública de 9 de Abril de 2003, lavrada
no 14.º Cartório Notarial de Lisboa, a fl. 21 do livro de notas
n.º 1217-C, foi exarada uma escritura de constituição de associação
sem fins lucrativos, denominada de São Lourenço � Associação,
Cultural e Artística, com sede no Beco da Rua de Cândido dos Reis, 3,
em Portalegre freguesia da Sé, e tem por objecto:

Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associa-
dos na base da realização de iniciativas relativas à problemática da
juventude; organizar grupos de trabalho para a investigação, estudo
e análise de questões juvenis e criação e apresentação de eventos
culturais.

As condições de admissão e exclusão dos associados, bem como
os bens e serviços com que os associados concorrem para o patri-
mónio social constam dos seus estatutos.

É o que me cumpre certificar.

10 de Abril de 2003. � O Notário, Joaquim Manuel Mendes Lopes.
3000100785

AATDS � ASSOCIAÇÃO DE ACORDEONISTAS
DO TÁVORA E DOURO-SUL

Extracto

No dia 6 de Janeiro de 2003, encontra-se exarada de fl. 70 a fl. 71
v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 45-C do Cartório
Notarial de Moimenta da Beira, em que foi constituída uma associ-
ação, de fim não lucrativo, que adoptou a designação de AATDS �
 Associação de Acordeonistas do Távora e Douro-Sul, a qual tem a
sua sede na freguesia de Riodades, concelho de São João da Pesqueira,
e durará por tempo indeterminado, e tem por objecto a formação
de acordeão e concertina, podendo, no entanto, vir integrar outros
instrumentos ou canto. Promover e participar em actividades cultu-
rais, recreativas e sociais.

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

Está conforme.

28 de Janeiro de 2003. � A Notária, Maria da Conceição Eusébio
Marques. 3000091760

ISI TRAINING � ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura de 20 de Março de 2003, no 22.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Maria Isabel Rito Buco,
lavrada a fls. 10 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-

sas n.º 69-M, foi constituída uma associação, por tempo inde-
terminado, sem fins lucrativos, com sede na Rua de Gil Eanes, 19,
freguesia de São Sebastião, concelho de Lagos.

1 � A Associação tem por objecto, organizar e realizar cursos
para aumentar a segurança dos participantes no tráfego, organizar e
realizar eventos relacionados com o trânsito em geral e realizar
projectos de vídeo.

Como finalidade última do objecto acima referido, a presente As-
sociação tem como objectivos o aumento da segurança nas estradas
nacionais, bem como a diminuição da sinistralidade nas mesmas, pro-
movendo cursos e eventos de educação rodoviária, desenvolvendo
essas mesmas acções em todo o território nacional, podendo, caso
assim entendam os corpos sociais, criar delegações para que mais
facilmente seja prosseguido o fim da Associação.

2 � Sócios.
2.1 � Classe de sócios.
A Associação é constituída por três classes de sócios:
a) Efectivos;
b) Fundadores;
c) Honorários.
2.2 � Aquisição da qualidade de sócio.
2.2.1 � Podem adquirir a qualidade de sócios efectivos � todos

aqueles, independentemente da sua nacionalidade ou residência, re-
queiram a sua admissão à direcção, por carta dirigida ao presidente
da mesma.

2.2.2 � A admissão de sócios efectivos compete à direcção da
Associação, sendo esta livre para decidir dessa mesma admissão,
tendo, porém, de fundamentar por escrito as decisões de não admis-
são.

2.2.3 � A direcção da Associação tem 30 dias para conhecer da
admissão, findo que seja o prazo considera-se o interessado como
admitido, não obstante poder a direcção revogar a referida admissão
por acto escrito.

2.3 � Recurso.
No caso da proposta de admissão ter sido recusada pela direcção

pode o interessado interpor recurso para a assembleia geral por carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

2.4 � Sócios honorários e fundadores.
2.4.1 � Os sócios honorários � são todos os indivíduos ou enti-

dades a que a assembleia geral, mediante proposta da direcção, ve-
nha a conferir essa qualidade, em atenção aos relevantes serviços
prestados à Associação ou à realização do seu fim.

2.4.2 � Os sócios fundadores � são todos os indivíduos ou enti-
dades que constituíram ab initio a presente Associação constando os
seus nomes na escritura de constituição.

2.5 � Suspensão dos sócios.
Os sócios, qualquer que seja a sua qualidade, poderão ser suspensos

pela direcção quando infringirem os presentes estatutos, as decisões
da assembleia geral ou as suas decisões da direcção ou pelo seu com-
portamento se revelem indignos da sua qualidade de sócios.

2.6 � Perca da qualidade de sócio efectivo.
2.6.1 � A qualidade de sócio perde-se por:
a) Vontade expressa do interessado por carta dirigida à direcção;
b) Falta de pagamento de quotas ou das obrigações a que está vin-

culado;
c) Deliberação fundamentada da direcção.
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2.6.2 � No caso previsto na alínea b) do número anterior:
a) O sócio poderá ser readmitido desde que salde a totalidade de

todos os seus compromissos em atraso para com a Associação;
b) A decisão de readmissão cabe à direcção.
2.6.3. � No caso previsto na alínea c) do n.º 2.6.1, e no caso

previsto no número anterior poderá o interessado interpor recurso
da deliberação da direcção para a assembleia geral, por meio de carta
dirigida ao presidente da mesa de assembleia geral.

Está conforme.

20 de Março de 2003. � O Ajudante, Maria José Lopes Guerra de
Barros. 3000099458

INSTITUTO CULTURAL DO ROTARY CLUB DA MAIA

Certifico que, por escritura outorgada em 12 de Abril de 2003,
exarada a fl. 82 do livro de notas n.º 18-G do Cartório Notarial da
Maia, a cargo da notária, licenciada Belmira Cândida de Campos
Fernandes Barbosa, foi constituída uma associação denominada de
Instituto Cultural do Rotary Club da Maia, com sede na Avenida do
Visconde Barreiros, 160, 3.º, freguesia, concelho e cidade da Maia,
constituída por tempo indeterminado, cujo objecto consiste na pro-
moção de actividades culturais e educativas.

Serão associados do Instituto:
a) Associados fundadores � todos os associados que manifesta-

ram a vontade de constituir o Instituto;
b) Associados efectivos � todas as pessoas singulares que, sendo

membros do Rotary Club da Maia, manifestem interesse em aderir e
sejam aprovados pela direcção;

c) Associados honorários � todas as pessoas que singulares ou
colectivas que desenvolvam actividade de reconhecido mérito nos
domínios prosseguidos pelo Instituto;

d) Associados beneméritos � todas as pessoas singulares ou co-
lectivas que prestem serviços relevantes e auxílio material ou moral
ao Instituto.

1 � Perdem a qualidade de associados:
a) Os que por escrito o solicitarem à direcção;
b) Os que pela sua conduta deliberadamente contribuam ou con-

corram para o descrédito ou prejuízo do Instituto;
c) Os que reiteradamente desrespeitem os deveres estatutários,

regulamentares e contratuais ou desobedeçam às deliberações legal-
mente tomadas pelos órgãos sociais.

2 � A exclusão é sempre determinada pela assembleia geral, por
iniciativa própria, ou precedendo de proposta fundamentada da di-
recção, e só terá lugar desde que a deliberação seja tomada por maio-
ria qualificada de dois terços dos associados presentes.

Está conforme.

12 de Abril de 2003. � A Ajudante, Adelaide Henriqueta Monteiro
da Mota e Silva Oliveira. 3000101952

CLUBE DE CAÇADORES OS SERRANOS

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada hoje, de fl. 48
a fl. 49 do livro de notas para escrituras diversas n.º 84- C do Car-
tório Notarial de Almodôvar, foram parcialmente alterados os esta-
tutos da associação com a denominação em epígrafe, pessoa colec-
tiva n.º 505465426, com sede no sítio de Igreja, caixa postal n.º 1054,
Almancil, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, relativamente
ao artigo 2.º, respeitante ao objecto social, ao qual foi dada a redac-
ção seguinte:

2.º

O Clube é alheio a questões de natureza política e religiosa, e tem
como objectivos a criação e gestão de zonas de caça de interesse
associativo e a participação na gestão de zonas de caça de interesse
nacional ou municipal, prosseguindo os seguintes fins:

a) Ter finalidade recreativa e formativa dos caçadores, contri-
buindo para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática or-
denada e melhoria do exercício da caça;

b) Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a
caça;

c) Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ten-
dentes à apresentação dos candidatos associados aos exames para a
obtenção da carta de caçador;

d) Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou
reciclagem sobre gestão de zonas de caça e conservação da fauna e
dos seus habitats;

e) Procurar harmonizar os interesses dos caçadores com os dos
proprietários, agricultores, produtores florestais ou outros cidadãos
interessados na conservação da fauna, preconizando as acções que
para o efeito tenham por convenientes.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Ajudante, Rosa Paula Guerreiro Paleta.
3000102163

CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DE COURA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 23 de Abril de
2003, lavrada de fls. 32 a 32 v.º do livro de notas para escrituras
diversas n.º 93-D e seus respectivos averbamentos, do Cartório
Notarial de Castro Daire, a cargo do notário, licenciado António
Alfredo Moutino Águia de Moura, foi rectificada uma escritura de
associação denominada de Clube Desportivo e Recreativo de Coura,
que é uma colectividade com sede e funcionamento no lugar de Coura,
freguesia de Moledo, concelho de Castro Daire, quanto aos estatu-
tos, mas apenas e só quanto ao artigo 7.º dos mesmos, o qual pas-
sará a ter a redacção seguinte:

7.º

A direcção é composta por um presidente, um secretário e um
tesoureiro, competindo-lhe a gerência social, administrativa, finan-
ceira e disciplinar da associação.

Está conforme ao original, na parte transcrita.

24 de Abril de 2003. � A Ajudante, Trindade de Oliveira Teixeira e
Silva. 3000102736

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE LOUSADA

Certifico, narrativamente, que, no Cartório Notarial de Lousada,
a cargo do notário, licenciado Manuel Augusto Monteiro de Morais
Peixoto, e no livro n.º 119-D, exarada a fls. 2 e seguintes, se en-
contra uma escritura de alteração do objecto da associação, com data
de 5 de Maio de 2003, com a denominação em epígrafe, com sede
no lugar da Mata das Panelas, da freguesia da Ordem, do concelho
de Lousada e tem por objecto social, gerir zonas de caça de interesse
associativo ou participar na gestão de zonas de caça de interesse
nacional ou municipal para efeitos da presente lei, deverão prosse-
guir, designadamente os seguintes fins:

a) Ter finalidade recreativa e formativa dos caçadores, contribu-
indo para fomento dos recursos cinegéticos e para a prática ordena-
da e melhoria do exercício da caça;

b) Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a
caça;

c) Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ten-
dentes à apresentação dos candidatos associados aos exames para a
obtenção da carta de caçador;

d) Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou
reciclagem sobre gestão de zonas de caça e conservação da fauna e
dos seus habitats;

e) Procurar harmonizar os interesses dos caçadores com os dos
proprietários, agricultores, produtores florestais ou outros cidadãos
interessados na conservação da fauna, preconizando as acções que
para o efeito tenham por convenientes.

Está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000103283

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE ALQUEIDÃO
DA SERRA

Certifico que, por escritura de 6 de Maio de 2003, exarada a
fls. 56 v.º e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 423-D do Cartório Notarial de Porto de Mós, foram alterados os
estatutos da associação com a denominação de Centro Cultural e Re-
creativo de Alqueidão da Serra, com sede no lugar e freguesia de
Alqueidão da Serra, concelho de Porto de Mós, tem por objectivo o
desenvolvimento recreativo e desportivo.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Cordeiro
Pires de Sousa Mendes. 3000103310
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IGREJA EVANGÉLICA BAPTISTA DE TAVIRA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 63 do livro de
notas n.º 207-C do 2.º Cartório Notarial de Faro, a cargo da notária,
licenciada Cristina Maria da Cunha Silva Gomes, foi constituída uma
associação, sem fins lucrativos, com a denominação de Igreja Evan-
gélica Baptista de Tavira, com sede na Rua de João Vaz Corte Real,
na freguesia de Santa Maria, concelho de Tavira, e tem como ob-
jecto:

1) Manter o culto evangélico e difundir o Evangelho de Jesus
Cristo;

2) Instruir e prestar assistência espiritual aos membros e a todos
os que constituem a sua comunidade;

3) Promover, realizar e manter obras de carácter religioso, edu-
cacional, cultural e social.

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

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria José Gonçalves Veríssimo.
3000103322

CASCA � CAIXA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANSIÃO

Certifico que, por escritura de 8 de Maio de 2003, lavrada de
fl. 142 a fl. 143 do livro de escrituras diversas n.º 229-D do Cartó-
rio Notarial de Ansião, a cargo da notária, licenciada Maria da Graça
Damasceno Passos Coelho Tavares, foram rectificados os estatutos
da associação sob a denominação de CASCA � Caixa de Assistência
Social e Cultural da Câmara Municipal de Ansião, com sede na Praça
do Município, na vila, freguesia e concelho de Ansião, a qual tem
por objecto o seguinte:

ARTIGO 2.º

A associação tem por fins:
a) Fomentar e apoiar actividades de natureza social, cultural,

desportiva, recreativa e de solidariedade, sem fins lucrativos, visando
a melhoria da qualidade de vida e aproveitamento dos tempos livres
dos seus associados e familiares.

Conferido, está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Isilda Dias
Cerca. 3000103578

BOMBARRAL BASKET CLUBE

Certifico que, por escritura de 14 de Janeiro de 1999, lavrada a
fl. 14 do livro n.º 53-E do Cartório Notarial do Bombarral, foi cons-
tituída uma associação com a denominação em epígrafe, com sede
na Travessa de Duarte Vitória Pereira, 2, vila, freguesia e concelho
do Bombarral, e tem por objecto a promoção desportiva, cultural e
recreativa dos seus atletas e dos seus associados.

Está conforme.

15 de Janeiro de 1999. � A Notária, Maria Margarida Alves da Costa
Rego. 3000104413

ASSOCIAÇÃO ARS LUX

Certifico que, por escritura lavrada em 20 de Maio de 2003,
exarada a fl. 60 do livro de notas n.º 502-A do Cartório Notarial de
Sesimbra, a cargo do notário, licenciado Miguel Nuno Peixoto de
Carvalho Dias, foi constituída uma associação, sem fins lucrativos,
denominada de Associação Ars Lux, com sede na Urbanização da
Charneca da Cotovia, lote 29, Charneca da Cotovia, freguesia do
Castelo, concelho de Sesimbra, e que durará por tempo indeterminado.

A Associação tem como objectivo promover o desenvolvimento
da arte fotográfica de autores de expressão portuguesa, sua divulga-
ção, pedagogia e integração progressiva no mundo da arte fotográ-
fica internacional.

O património social da Associação é constituído pelo produto de
quotizações e de serviços prestados, subsídios, legados e outras con-
tribuições.

A Associação é composta por associados e amigos.
São associados as pessoas singulares que tenham sido propostas

por associados e admitidas em assembleia geral com o voto expresso
de, pelos menos, quatro quintos de todos os associados no pleno gozo
dos seus direitos.

São amigos da Associação as pessoas singulares ou colectivas que
tenham manifestado o seu interesse em aderir à mesma e a sua con-
cordância com os estatutos e regulamentos através de candidatura
posteriormente aprovada pela direcção da Associação.

São direitos dos associados:
Participar na constituição e funcionamento dos órgãos da Associa-

ção; utilizar e beneficiar dos serviços da associação; participar em
todas as suas actividades.

São deveres dos associados:
Contribuir para a concretização dos objectivos da Associação; exer-

cer os cargos para que forem eleitos ou nomeados; contribuir finan-
ceiramente para a Associação mediante o pagamento das quotas fi-
xadas pela assembleia geral, e cumprir as disposições legais, estatutárias
e regulamentares.

Os amigos usufruem das seguintes regalias:
Utilizar e beneficiar dos serviços da Associação e participar em

actividades promovidas pela Associação.
Os amigos têm o dever de contribuir para a associação mediante

o pagamento das quotas fixadas pela assembleia geral.
Qualquer associado pode pedir a sua exoneração, desde que liquide

as suas dívidas para com a Associação.
São exonerados os associados que deixem de pagar as suas quotas

durante 12 meses consecutivos ou que, após notificação para pa-
gamento, não o façam nos seis meses subsequentes.

Pode ainda haver exoneração coerciva por deliberação da assem-
bleia geral, tomada com, pelo menos, quatro quintos dos votos fa-
voráveis de todos os associados com fundamento, designadamente
no incumprimento dos seus deveres e regulamentos, no desrespeito
do bom nome e dos interesses da Associação ou por deixarem de
merecer a confiança ou o respeito dos demais associados.

Perdem a qualidade de amigos da Associação:
Os que se demitirem mediante comunicação escrita dirigida à di-

recção da Associação;
Os que deixam de pagar as suas quotas durante seis meses conse-

cutivos e as não liquidem no prazo de três meses a contar em que
sejam, para o efeito, notificados pela Associação.

Os que forem excluídos da Associação por decisão fundamentada
da direcção.

Está conforme.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Emília Anselmo
Lobo Graça. 3000104429

MAGOS � ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS
DE SÃO GREGÓRIO MAGNO � ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura de 28 de Fevereiro de 2003, lavrada a
fl. 85 do livro de notas para escrituras diversas n.º 55-J do 7.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Carla Cristina Soares,
foi constituída, por tempo indeterminado, uma associação, sem fins
lucrativos, denominada de MAGOS � Organização dos Amigos de
São Gregório Magno � Associação, com sede na Paróquia do
Santíssimo Nome de Jesus, Rua Alberto Monteiro, sem número de
polícia, freguesia e concelho de Odivelas, e tem por objecto uma
actividade toda ela voltada mais para Angola e resto da África, ao
serviço dos necessitados, no amparo dos pobres, prestação de servi-
ços de saúde e outros legalmente aceites, de acordo com a vivência
histórica do seu padroeiro (Gregório Magno), terá também prática
religiosa, em termos de agrupamento de leigos.

Podem ser associados da Associação todas as pessoas que se ins-
crevam e aceitem os estatutos e o programa da organização, lutem
contra toda e qualquer atitude contrária ao espírito da Associação.

A Associação admitirá três classes de associados:
a) Sócios fundadores;
b) Não fundadores;
c) Beneméritos.
São deveres dos associados:
a) Quota em dia;
b) Defender e apoiar as iniciativas da Organização;
c) Respeitar os companheiros;
d) Participar nas iniciativas e actividades da Organização;
e) Exercer o cargo para que for eleito ou designado;
f) Respeitar os corpos sociais da Organização.
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Demissão: a demissão será sanção in extremi que se há-de impor
a todo e qualquer associado.

Os órgãos sociais da Associação são constituídos por assembleia
geral, direcção e o conselho fiscal.

Vai conforme.

10 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000098642

CRIT � CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL
TORREJANO

Certifico que, por escritura de 10 de Abril de 2003, lavrada a fls. 91
e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 146-F do
1.º Cartório Notarial de Tomar, a cargo da notária, licenciada Maria
de Jesus Folgado Leal Prudente, foram alterados os estatutos da as-
sociação CRIT � Centro de Recuperação Infantil Torrejano, pes-
soa colectiva n.º 500984573, com sede em Torres Novas.

As deliberações da direcção são tomadas por maioria simples.
Em caso de empate, o presidente poderá usar voto de qualidade.
A associação fica obrigada, com a assinatura de dois membros da

direcção.
A assembleia geral poderá conceder apenas a um ou alguns dos

sócios, poderes para representar a associação em certo ou certos
actos devidamente especificados.

O conselho fiscal é constituído por um presidente, um 1.º secre-
tário, um 2.º secretário e dois vogais.

Está conforme.

11 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto Simões
de Carvalho Rodrigues. 3000101892

ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO DE TEATRO E CULTURA

Certifico que, por escritura lavrada em 24 de Fevereiro do cor-
rente ano, exarada de fl. 49 a fl. 50 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 203-A do Cartório Notarial de São Brás de Alportel, a
cargo da notária, licenciada Carla Maria de Oliveira Sousa Dias, foi
constituída uma associação com a denominação de Associação de
Formação de Teatro e Cultura, e vai ter a sua sede na Horta do Peres,
lote 16-17, 3.º, C, freguesia da Sé, concelho de Faro, a qual durará
por tempo indeterminado, e tem por objecto o seguinte:

Desenvolver a expressão artística e a consciência cultural através
de moldes em que todos os aspectos da área do teatro são ensinados
a pessoas de diferentes idades e diferentes origens sociais e culturais
através de um envolvimento activo na criação de um projecto tea-
tral (como cada indivíduo tem uma função única que é crucial para
o todo, o projecto artístico também serve como ponto de unifica-
ção e ponte entre diferentes idades e origens; a arte da representa-
ção é então introduzida com ênfase na manifestação da unicidade de
cada um dos indivíduos através da expressão artística); projectos para
inter-câmbio cultural na área do teatro; actividades relacionadas com
a expansão da consciência artística e cultural.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Aurélia Gago
Fernandes Vargues Pareira. 300o095293

A3EGP � ASSOCIAÇÃO DE ANTIGOS ALUNOS
DA ESCOLA DE GESTÃO DO PORTO

Certifico que, por escritura outorgada em 28 de Março de 2003,
exarada a fls. 126 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 25-B do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada
do Porto, a cargo da notária, licenciada Sandra Marisa Teixeira Bretes
Vitorino, foi alterado os estatutos da associação denominada de
A3EGP � Associação de Antigos Alunos da Escola de Gestão do
Porto, com sede na Rua dos Salazares, 842, nesta cidade do Porto.

Está conforme.

28 de Março de 2003. � A Ajudante, Manuela Diogo.
3000100510

URBE � NÚCLEOS URBANOS DE PESQUISA
E INTERVENÇÃO

Certifico que, por escritura de 17 de Março de 2003, lavrada no
15.º Cartório Notarial de Lisboa, exarada a fl. 27 do livro de notas
n.º 316-I, foram alterados os estatutos da associação denominada de
URBE � Núcleos Urbanos de Pesquisa e Intervenção, com sede na
Rua de Ivone Silva, 62, 1.º, esquerdo, na freguesia da Senhora da
Hora, concelho de Matosinhos, quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, ar-
tigo 2.º e o n.º 1 do artigo 13.º, os quais passam a ter a redacção
seguinte:

1.º

2 � A URBE tem a sua sede na Rua de Ivone Silva, 62, 1.º, es-
querdo, freguesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos, e
pode deslocar a sua sede para qualquer outro concelho do País, por
deliberação da assembleia geral.

2.º

A URBE tem por objectos a defesa do ambiente e do património
cultural, do ordenamento sustentável do território e a defesa do
consumidor, tendo por escopo fundamental a prosseguir o desenvol-
vimento e o apoio à gestão de centros urbanos, de modo integrado,
sustentável e participado.

13.º

1 � A comissão nacional, cujo mandato é trienal, é constituída
por um presidente e dois vice-presidentes, podendo, todavia, por
deliberação da assembleia geral, ser composta em determinado man-
dato por mais elementos, mas sempre em número ímpar.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000101915

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DE VIEGAS DE BAIXO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 27 de Março de
2003, lavrada de fls. 78 a 78 v.º do livro de notas para escrituras
diversas n.º 52-D do Cartório Notarial de Aljustrel, foi constituída
uma associação denominada de Associação de Caçadores e Pescado-
res de Viegas de Baixo, tem a sua sede no Largo do 1.º de Maio, 4,
na freguesia de São Domingos, concelho de Santiago do Cacém, a
qual tem por objecto: contribuir para a formação dos caçadores e
pescadores; contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e
aquícolas e usufruto ordenado dos mesmos; organizar actividades de
índole recreativa que prossigam os fins da formação e participação
dos seus associados; representar e defender os interesses dos seus
associados.

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

Está conforme.

27 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria da Graça de Assunção
Brito Belchior. 3000101951

CLUBE DE CAÇA DESPORTIVA E RECREATIVA
DOS CANELEJOS

Extracto

Certifico que, por escritura lavrada de fl. 100 a fl. 101 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 97-D do Cartório Notarial de Ca-
minha, foi alterado o artigo 2.º (objecto), dos estatutos da associa-
ção com a denominação de Clube de Caça Desportiva e Recreativa
dos Canelejos, com sede no lugar de Santo António, freguesia de
Louriçal, concelho de Pombal, ao qual foi dada a seguinte nova re-
dacção:

ARTIGO 2.º

Objecto

A associação tem por objecto a actividade de caça desportiva e
recreativa, ordenamento e fomento cinegéticos, através da consti-
tuição de zonas de caça, campos de treino de caça, fomentar o de-
senvolvimento e aproveitamento dos recursos cinegéticos de forma
sustentada, pugnar pela prática ordenada do exercício da caça e pelo
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cumprimento das normas legais sobre a mesma e contribuir para a
conservação e manutenção das espécies e habitats protegidos.

Está conforme o original, na parte transcrita.

7 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Gonçalves
Terra. 3000102475

CLUBE DE PESSOAL DA PEGOP

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada no dia de hoje,
exarada a fls. 21 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 173-F do Cartório Notarial de Abrantes, a cargo da notária,
licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, foi constituída uma
associação que adopta a denominação de Clube de Pessoal da PEGOP,
é uma instituição particular de solidariedade social, com sede na Cen-
tral Termoeléctrica do Pego, freguesia do Pego, concelho de Abran-
tes, e tem por finalidade a organização de actividades desportivas,
culturais e recreativas dos trabalhadores da PEGOP.

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

A duração do mandato dos órgãos da associação é de dois anos.
São receitas da associação:
a) Subsídios de entidades públicas ou privadas;
b) Jóia e quotização dos sócios a fixar em assembleia geral;
c) Quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.

Está conforme ao original, e declara-se que na parte omitida nada
há que amplie, restrinja, modifique ou condicione a parte transcrita.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz de Jesus
dos Santos Bioucas. 3000102541

FNAASPPI � FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL DE PROTECÇÃO
E PRODUÇÃO INTEGRADAS.

Certifico que, por escritura de 28 de Abril de 2003, lavrada no
Cartório Notarial da Guarda, exarada a fl. 23 do livro respectivo
n.º 10, foi constituída uma associação com a denominação em
epígrafe, com sede na Avenida do Monsenhor Mendes do Carmo, 23,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São Vicente, desta cidade e con-
celho da Guarda, tem por fim e como objecto: representar e defen-
der os interesses da protecção e produção integradas e suas associa-
ções junto de todas as entidades públicas e privadas, nacionais e
estrangeiras.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000102975

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DO CONCELHO DE MIRANDA DO DOURO

Certifico que, por escritura outorgada, no Cartório Notarial de
Miranda do Douro, em 30 de Abril do ano em curso, exarada de
fls. 44 a 44 v.º do respectivo livro n.º 66-C, embora mantendo a sua
denominação, sede e objecto, foram integralmente alterados os es-
tatutos da associação com a denominação de Associação Comercial
e Industrial do Concelho de Miranda do Douro.

Foram estabelecidos os direitos e obrigações dos associados, e as
condições da sua admissão, sanções e perda de qualidade de associado,
bem como ainda a forma de obrigar a Associação.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelaide Gomes
Parreira. 3000103159

URBANIZAÇÃO DO MONTE FUTEBOL CLUBE

Extracto

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 2 de Maio de 2003,
lavrada a fl. 76 do livro de notas para escrituras diversas n.º 240-C
do Cartório Notarial de Gondomar, a cargo da notária Maria Filomena
Donas Botto Saraiva de Aguilar Pinto Ferreira, foram alterados os
estatutos da associação, no seu artigo 2.º, referente ao objecto da
associação, que passou a ser:

a) Promover a defesa dos interesses dos moradores, do conjunto
habitacional do Monte Valbom, junto de e em ligação com as enti-
dades oficiais e autárquicas;

b) Promover a formação para a iniciação desportiva, cultural,
recreativa e associativa;

c) Desenvolver actividades no campo social (infância, juventude
e terceira idade), nomeadamente a criação e gestão de espaços so-
ciais e outras estruturas de apoio a estes sectores;

d) Promover e desenvolver acções que visem informar e intervir
em parceria com as instituições sociais no combate à pobreza e
exclusão social;

e) Desenvolver acções tendentes ao melhor aproveitamento dos
tempos livres dos seus associados;

f) Promover o enriquecimento cultural dos seus associados atra-
vés de iniciativas e acções culturais.

Está conforme.

2 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Elvira Barbosa Azeredo
Magalhães Pereira de Araújo. 3000103297

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES
FLORESTAIS DAS TERRAS DO CONCELHO

Certifico que, por escritura lavrada no 24.º Cartório Notarial de
Lisboa, exarada a fl. 30 do livro n.º 360-B, em 15 de Janeiro de
2003, foi constituída, por tempo indeterminado, uma associação
denominada de Associação de Proprietários e Produtores Florestais
das Terras do Concelho, com sede no lugar de Praçais, freguesia de
Cabril, município de Pampilhosa da Serra, e tem por fim a defesa e
promoção dos interesses dos comproprietários dos prédios rústicos
denominados no seu conjunto Terras do Concelho, nomeadamente
a produção florestal, o desenvolvimento de acções de preservação e
valorização da floresta, dos espaços naturais, da fauna e da flora.

Podem ser associados todas as pessoas, singulares e ou colectivas,
que sejam comproprietários das Terras do Concelho.

Compete à direcção a aplicação de sanções às infracções discipli-
nares, cabendo recurso para a assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Domingos Manuel
Ramos Condeça. 3000101695
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BRAGA

BRAGA

PEDRO & CARDOSO, INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua dos Barbosas, 151, loja 27, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5252/
961129; identificação de pessoa colectiva n.º 503773310; data do
depósito: 011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme.

20 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 1000210579

CORREIA FERREIRA & LEITE, L.DA

Sede: lugar da Estrada, Merelim (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8982/
030305; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
030305.

Certifico que entre António José Correia Ferreira, solteiro, maior,
e Isaura da Conceição Ferreira Leite, solteira, 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 Correia Ferreira & Leite, L.da, e
tem a sua sede no lugar da Estrada, freguesia de Merelim (São Pedro),
concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de meias e similares de malha, artigos têxteis e, ainda,
artigos de vestuário e seus acessórios.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 4900
euros, pertencente ao sócio António José Correia Ferreira, e outra
do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Isaura da Con-
ceição Ferreira Leite.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio António José Correia Ferreira, que desde já fica
nomeado gerente.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

10 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2000508537

MULTISECTOR-NORTE � CONSULTORES
EM ESTRATÉGIA, TECNOLOGIA E GESTÃO INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Praça de Agrolongo, 74, 3.º, direito, Braga
(São João de Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8985/
030306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030306.

Certifico que entre MULTISECTOR � Consultores em Tecno-
logia e Gestão Industrial, L.da; RABISCO � Consultoria e Gestão de
Negócios, Unipessoal, L.da, e João Caixeiro Lacão, casado com Isa-
bel Maria Domingues Nunes Ferreira na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Multisector-Norte � Consultores em
Estratégia, Tecnologia e Gestão Industrial, L.da

2.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços de
apoio às empresas no âmbito da consultoria e formação profissio-
nal, técnica, tecnológica e de gestão, englobando a realização de
estudos, de mercado e de actividades de contabilidade e consultoria
fiscal.

§ único. A sociedade poderá vir a participar em agrupamentos
complementares de empresas ou agrupamentos europeus de interes-
se económico, bem como noutras sociedades a constituir ou consti-
tuídas, ainda que tenham objecto diferente do seu, ou reguladas por
lei especial.

3.º

A sede social é na Praça de Agrolongo, 74, 3.º, direito, freguesia
de Braga (São João de Souto), concelho de Braga.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma de 2500 euros, pertencente
à sócia MULTISECTOR � Consultores em Tecnologia e Gestão In-
dustrial, L.da; outra de 2400 euros, pertencente à sócia RABISCO �
Consultoria Empresarial e Gestão de Negócios, Unipessoal, L.da, e
outra de 100 euros, pertence ao sócio João Caixeiro Lacão.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
careça, bem como efectuarem prestações suplementares de capital
até ao limite de 50 000 euros.

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, pertence a um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, eleitos em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente da sociedade o sócio João
Caixeiro Lacão.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente, quando
a gerência for singular, e pela assinatura de dois gerentes, quando a
gerência for plural.

4. Empresas � Registo comercial
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4 � O exercício do cargo de gerente será com ou sem remunera-
ção, conforme seja deliberado pela assembleia geral.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, bem como a sua divisão para
esse fim, são livres e não necessitam do consentimento da socie-
dade.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos à sociedade, bem
como a divisão para esse fim, dependem do consentimento prévio
da sociedade, a quem cabe, em primeiro lugar, e aos demais sócios,
em segundo lugar, o direito de preferência na aquisição.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que se encontre pe-
nhorada, arrestada ou, de qualquer modo, sujeita a procedimento
executivo, desde que essa situação se prolongue para além de 30 dias
a contar da data da notificação à sociedade.

9.º

Anualmente será dado balanço às contas da sociedade e aos lucros
líquidos apurados, depois de retirada a parte destinada ao fundo de
reserva legal, será dado o destino que a assembleia geral decidir.

10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral são convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

11.º

Dissolvida a sociedade por deliberação dos sócios ou por motivo
que implicitamente a determine, os haveres sociais, tanto no que
respeita ao activo, como obrigações do passivo, serão adjudicadas
aos sócios na proporção das suas quotas.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2000274510

OFICEN � ENCADERNAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Caires, 328, loja 27, 1.º, Braga (Maximinos),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7434/
010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505436850;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 12 a 14 e 15/030306.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a cessação de funções de gerentes de António de Carvalho Vieira,
de Joaquim Agostinho Pais da Silva e de Ana Maria Faria Mendes de
Queirós, por renúncia, em 6 de Março de 2003, e a alteração do
contrato, pelo sócio António Sérgio Barbosa Ribeiro, quanto ao n.º 1
do artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 4.º, os quais ficaram com a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de 1250 euros, todas pertencentes ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio António Sérgio Barbosa Ribeiro, que se mantém na
gerência.

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

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou arquivado
na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000508570

RUMIGIFTS � COMÉRCIO DE PRENDAS, BRINDES
E ARTIGOS DE PAPELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de D. Frei Caetano Brandão, 164, Braga (Sé),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8988/
030306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
030306.

Certifico que, por Rui Carlos da Costa Coelho, casado com
Maria Emília Queirós Fernandes na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de RUMIGIFTS � Co-
mércio de Prendas, Brindes e Artigos de Papelaria, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua de D. Frei Caetano Brandão, 164, fregue-
sia de Braga (Sé), desta cidade.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de
papelaria e escritório, brindes, prendas, artigos para fumadores e de
decoração, jogos e puzzles. Sua importação e exportação.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, por ele sócio, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrado quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2000508596

FULLWEB � SISTEMAS DE INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Damião de Góis, 188, 3.º, esquerdo, Braga
(Cividade), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6878/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504997831;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/030225.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pelo aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1, se procedeu ao registo de cessação
de funções de gerente de Jorge Manuel Carvalho de Matos, por re-
núncia, em 6 de Novembro de 2002.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000509991
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T4T � RECURSOS HUMANOS, L.DA

Sede: Rua de Pitancinhos, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6302/
990420; identificação de pessoa colectiva n.º 504527347; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 21/030122.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º e 2.º, os quais
ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de T4T � Engenharia
Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pitancinhos, freguesia de
Palmeira, concelho de Braga.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na construção e engenharia
civil.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou arquivado
na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000274129

BITWISE � CONSULTORIA E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Dória, 31, 1.º, direito, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8989/
030306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
030306.

Certifico que entre Bruno da Conceição Cortes, solteiro, maior;
Gonçalo Avelino Araújo Peixoto Fernandes, casado com Joana Isa-
bel Espírito Santo Sinval na comunhão de adquiridos, e Ricardo Jor-
ge Carvalho Campos, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de BITWISE � Con-
sultoria e Sistemas de Informação, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Álvaro Dória, 31, 1.º, direito, freguesia de Braga (São Vítor), conce-
lho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em actividades de consultoria
e programação informática, construção e manutenção de sites para
a Internet, desenvolvimento e gestão de bases de dados, desenvolvi-
mento de software, implementação e gestão de redes, tecnologias de
informação e formação profissional na área de informática.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em três quotas: duas iguais do valor nominal de 1667
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Bruno da Conceição
Cortes e Gonçalo Avelino Araújo Peixoto Fernandes, e outra do valor
nominal de 1666 euros, pertencente ao sócio Ricardo Jorge Carva-
lho Campos.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e, ainda, quando por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa Cunha
Martins Peixoto. 2000508561

JOPABRU � SERVIÇOS ELÉCTRICOS
EM AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua Nova do Couteiro, 244, rés-do-chão, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7209/
001221; identificação de pessoa colectiva n.º 505262592;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 7 e 10/030203.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pelo aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1, se procedeu ao registo cessação de
funções de gerente de Bruno Miguel Alves de Araújo, por renúncia,
em 30 de Janeiro de 2003.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 8, foi efectuado o registo de
alteração do contrato, por virtude da qual o n.º 1 do artigo 1.º e os
artigos 3.º e 4.º do contrato, passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOPABRU � Serviços Eléctri-
cos em Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua Nova do Cou-
teiro, 200, freguesia de Braga (São José de São Lázaro), concelho de
Braga.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 3000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios João Paulo Alves de Araújo
e Isabel Maria da Silva Martins.

ARTIGO 4.º

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

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

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

Está conforme.

5 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agosti-
nho da Silva Martins Machado. 2000509053

SOUSA & SARAIVA, L.DA

Sede: Avenida da Imaculada Conceição, 481, 2.º, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8976/
030228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
030228.
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Certifico que entre Hermano Alves Saraiva e mulher, Maria Olinda
Sousa Gomes, casados na comunhão geral, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa & Saraiva, L.da, e tem a
sua sede na Avenida da Imaculada Conceição, 481, 2.º, freguesia de
Braga (São José de São Lázaro), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de
instalação de redes telefónicas e telecomunicações.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada. independentemente do respec-
tivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal 3000 euros,
pertencente ao sócio Hermano Alves Saraiva, e outra do valor no-
minal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria Olinda Sousa Go-
mes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio
Hermano Alves Saraiva.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa Cunha
Martins Peixoto. 2000508480

METALOPOLYÉSTER � FÁBRICA DE FURGÕES
METÁLICOS E DE POLYÉSTER, L.DA

Sede: Parque Industrial de Braga, pavilhões 60 e 62, Celeirós,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1783/
811106; identificação de pessoa colectiva n.º 501199985; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 6/030320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 18 de Março de 2003.

Está conforme.

26 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2000517323

MARTIBRINDE � BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Praça dos Arsenalistas, 41, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5982/
980722; identificação de pessoa colectiva n.º 504205013; data do
depósito: 011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas, referente ao ano de 2000.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 2000516858

MATAKITERANI � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Sede: Largo de João Penha, 356, 6.º, direito, sala 1, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6944/
000630; identificação de pessoa colectiva n.º 505004917; inscri-
ções n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 4 e 5/030319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação de gerente de Rui Sérgio Ferreira da Silva Dória.

Data da deliberação: 18 de Janeiro de 2003.
Reforço do capital social de 20 000 euros para 40 000 euros, sendo

a subscrição de 20 000 euros, em dinheiro, e a alteração do contra-
to, quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 40 000 euros, divi-
dido em duas quotas: uma de 24 000 euros, pertencente ao sócio
António Manuel Marques da Silva Dória, e outra de 16 000 euros,
pertencente ao sócio Rui Sérgio Ferreira da Silva Dória.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000516416

GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua 17-A, lote 6, lugar de Mazagão, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1808/
820202; identificação de pessoa colectiva n.º 501228624; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/030324.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo da dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 14 de Março de 2003.

Está conforme.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000509533

GES � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de Sá de Miranda, 365, Braga (Cividade), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3510/
911220; identificação de pessoa colectiva n.º 502668628; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 2/030312.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-
-2006:

Conselho de administração: presidente � António Fernando Pa-
drão Vaz, residente na Rua de Sá de Miranda, 365, Braga; vogais �
Isabel Maria Ramos Ferreira Vaz, residente na Rua de Sá de Mi-
randa, 365, Braga, e Dina Angela Ramos Ferreira da Silva, casada,
residente na Avenida da Imaculada Conceição, 786, Braga.

Fiscal único: efectivo � Cravo Fortes & Antão, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Avelino Azevedo
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Antão, revisor oficial de contas n° 589, residente na Rua de Cristó-
vão de Pinho Queimado, 5, 2.º, direito, Aveiro; suplente � João
Serrana da Naia Fortes, casado, residente na Rua de Cristóvão de
Pinho Queimado, 5, 2.º, direito, Aveiro.

Data da deliberação: 27 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000275435

LOJALAR � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 362, 2.º, trás, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5068/
960626; identificação de pessoa colectiva n.º 503728861; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/030318.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 5 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000499830

DAVID RAMOS MARTINS, EMPREENDIMENTOS
DE TURISMO RURAL E HOTELEIROS, L.DA

Sede: lugar da Igreja, 1, Cunha, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8606/
020726; identificação de pessoa colectiva n.º 506253104; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/030318.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 3 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000516025

DOCARSE � CENTRO DE BELEZA, L.DA

Sede: Lameira, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5859/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504138847;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 12 e 13/030314.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a cessação de funções de gerente de Agostinho da Ascensão de
Sousa Lopes, por renúncia, em 6 de Fevereiro de 2003, e a altera-
ção do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais ficaram com
o redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já entrado
na caixa social, é de 9975,96 euros, e está dividido em duas quotas
iguais de 4987,98 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Paulo
Sérgio Matos Pais e Paula Carla Matos Pais.

4.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, compete à sócia Paula Carla Ma-
tos Pais e à primeira outorgante mulher, Maria das Dores Matos
Pais, sem caução e com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, sendo bastante a assinatura de um gerente
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou arquivado
na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000275451

VÍDEOBOX � CLUB DE VÍDEO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Loureiro Amorim, 16 e 18, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8979/
030303; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/030303.

Certifico que entre Pedro José Novais Vieira, solteiro, maior; José
Lafaiete Lopes Vieira, casado com Maria João Moutinho Novais Vieira
na comunhão de adquiridos; João Manuel Novais Vieira, casado com
Eva Luci Barbosa Gonçalves Borges na comunhão de adquiridos, e
Ricardo José Vieira de Castro Cardoso, solteiro maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VÍDEOBOX � Club de Vídeo,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Loureiro Amorim, 16 e 18,
freguesia de Braga (São Vicente), da cidade de Braga.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar
filiais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de filmes em Vhs e Dvd �
Club de Vídeo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente ao sócio José Lafaiete Lopes Vieira; duas
iguais do valor nominal de 3000 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios João Manuel Novais Vieira e Pedro José Novais Vieira, e
outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Ricardo
José Vieira Castro Cardoso.

2 � Não são exigidas prestações suplementares de capital, podendo
qualquer dos sócios fazer suprimentos à sociedade, mediante as con-
dições estabelecidas por deliberação a tomar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, competem aos gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Pedro José
Novais Vieira e João Manuel Novais Vieira.

3 � Para que a sociedade fique vinculada em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Celebrar contratos de leasing ou locação financeira.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, cabendo este direito, em segundo luar, aos sócios não ceden-
tes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios pelo
valor nominal, no caso de falecimento, excepcionando-se por óbito
dos actuais sócios.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente ou reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

Está conforme.

24 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2000509770

MASTERCONTA � CONTABILIDADE E FISCALIDADE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 500, 2.º, sala 1, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6049/
980928; identificação de pessoa colectiva n.º 504252127;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/030317.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 145 � 26 de Junho de 200313 234-(16)

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a mudança de sede para o lugar do Couteiro, Lomar, Braga.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou arquivado
na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000499775

CARRIZO & PALINHOS � COMÉRCIO DE MADEIRAS
E DERIVADOS, L.DA

Sede: Rua do Cónego Luciano Afonso dos Santos, 58, 6.º,
direito, frente, Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8955/
030217; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 15 e 16/030319.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a cessação de funções de gerente de Ana Isabel Martinez Carizzo,
por renúncia, em 18 de Março de 2003, e a designação de gerente
de Manuel Almeida Palinhos.

Data da deliberação: 18 de Março de 2003.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2000516459

SOLDAXIS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA A MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Avenida de Antero de Quental, 16-A, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7501/
010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505451751; inscri-
ção n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 1, 3 e 4/030117.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a designação de gerente de Alcino Augusto Pires Miranda, re-
sidente na Alameda Campo de Ourique, 15, Quinta da Beloura II,
Sintra.

Data da deliberação: 2 de Novembro de 2002.
Cessação de funções de gerente de Francisco Oliva Teles, por

renúncia, em 27 de Dezembro de 2002.
Alteração do contrato, quanto ao n.º 1 dos artigos 1.º e 4.º, os

quais ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOLDAXIS � Comércio de Pro-
dutos para a Manutenção Industrial, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Bernardo Sequeira, 78, 1.º, sala JIEL, Braga.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio Alcino Augusto Pires
Miranda, estando dispensado de caução, desde já nomeado gerente.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou arquivado
na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000499767

RESTAURANTE QUINTA DA CAPELA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça do Dr. Francisco de Araújo Malheiro, 75,
rés-do-chão, Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5460/
970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503888311; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/030324.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 400 000$ para 5000 euros, por subscri-
ção de 3004,81 euros, em dinheiro, por Maria Lúcia da Cruz Miranda,
e a alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, sendo o titular da sua totalidade a sócia única.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000516912

PARADELA � PÃO QUENTE E CONFEITARIA, L.DA

Sede: lugar do Agrelo, Urbanização do Medronheiro, lote A-4,
rés-do-chão, Braga (Nogueira), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5893/
980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504144375;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 1 e 3/030318.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
que a sede actualmente é na Rua do Medronheiro, 42 e 46, rés-do-
-chão, Nogueira, Braga, e o reforço do capital social de 1 000 000$
para 1 002 410$, por subscrição de 2410$, em dinheiro, e a
redenominação para 5000 euros.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Domingos António Paradela Maximino e Cláudia

Maria Loureiro Paradela.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000499821

BESSA PEIXOTO & FERNANDA SEIÇA, L.DA

Sede: lugar de Crasto, 44, Nogueiró, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5745/
980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504046772;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 7 e 11/030319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Ana Margarida Seiça Bessa Peixo-
to, por renúncia, em 30 de Dezembro de 2002; o reforço do capital
social de 5000 euros para 174 000 euros, sendo a subscrição de
169 000 euros, 65 939,97 euros, mediante incorporação de reservas
legais e 102 810,03 euros, mediante incorporação de reservas livres
e 250 euros, em dinheiro, por Ivone de Sousa Seiça, solteira, maior,
admitida como sócia, e a alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do
artigo 1.º e artigo 3.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bessa Peixoto & Fernanda Seiça,
L.da, e tem a sua sede na Rua dos Capelistas, 30, 2.º, freguesia de
Braga (São João do Souto), concelho de Braga.

2 � ...............................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 174 000 euros,
dividido em três quotas, sendo: duas iguais do valor nominal de
86 875 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Alberto Jorge
Neves de Bessa Peixoto e Maria Fernanda de Sousa Seiça Bessa Pei-
xoto, e uma do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia
Ivone de Sousa Seiça.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000516408
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CUNHA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, 12, 1.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2137/
850716; identificação de pessoa colectiva n.º 501532382;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 8 e 12/030123.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a cessação de funções de gerente de Manuel Ferreira da Cunha,
por renúncia, em 23 de Outubro de 2002, e o reforço do capital de
600 000$ para 5000 euros, por subscrição de 2007,20 euros, em di-
nheiro, e a alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, os
quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CUNHA � Comércio de Vestuário,
L.da, e tem a sua sede na Rua dos Chãos, 14, 3.º, freguesia de Braga
(São João do Souto), concelho de Braga.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em três quotas: uma de 2500 euros da sócia Maria
Leopoldina Teixeira Maia Silvério Cunha, e duas de 1250 euros cada,
uma de cada um dos sócios André Manuel Maia Silvério Cunha e
João Manuel Maia Silvério Cunha.

ARTIGO 4.º

A gerência social, com dispensa de caução, fica afecta aos sócios
André Manuel Maia Silvério Cunha e João Manuel Maia Silvério
Cunha, desde já nomeados gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou arquivado
na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000587046

MARIA SOLIPA & SARAIVA, L.DA

Sede: Rua do Raio, 301, 5.º, salas 49 e 50, Centro Comercial
do Rechicho, Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5727/
980109; identificação de pessoa colectiva n.º 504033387;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/030319.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a mudança de sede para a Rua de Camões, 169, 3.º, direito,
Braga (São Vicente), Braga.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000516394

MARTIBRINDE � BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Quinta dos Apóstolos, 40, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5982/
980722; identificação de pessoa colectiva n.º 504205013;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 15/020911.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
mudança de sede para o lugar de Mouriscais, lote 18, Gualtar, Braga.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2001673132

ICALUZ � FABRICO E REPARAÇÃO DE RECLAMOS, L.DA

Sede: lugar do Barreiro, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4203/
940325; identificação de pessoa colectiva n.º 503173185;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/030221.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança da sede para o lugar da Eira Velha, lote A-3,
Adaúfe, Braga.

O texto actualizado do pacto social, ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000599940

CANTINHO DO ARCO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, 2.ª fase,
Avenida do Engenheiro J. Rolo, lote D-1, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8991/
030311; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
030311.

Certifico que entre Santos da Cunha XXI � Investimentos Imo-
biliários e Consultadoria, S. A., e Luís Manuel Ramalhete Santos da
Cunha, casado com Maria Paula Magalhães Pinto de Barros Santos
da Cunha, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cantinho do Arco � Activida-
des Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial de Celeirós,
2.ª fase, Avenida do Engenheiro J. Rolo, lote D-1, freguesia de
Celeirós, concelho de Braga, e durará por tempo indeterminado, com
inicio nesta data.

2 � Por deliberação da gerência e com dispensa de autorização
de qualquer outro órgão social, poderão ser criadas sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, no terri-
tório nacional ou estrangeiro, e poderá ser deslocada a sede social
dentro do concelho de Braga.

2.º

A sociedade tem como objecto social as actividades hoteleiras,
nomeadamente serviços de restauração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas, sendo: uma do valor nominal de 2750
euros, pertencente à sócia Santos da Cunha XXI � Investimentos
Imobiliários e Consultadoria, S. A., e outra do valor nominal de 2250
euros, pertencente ao sócio Luís Manuel Ramalhete Santos da
Cunha.

4.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, será exercida por um
ou mais gerentes a nomear em assembleia geral, entre sócios ou
estranhos à sociedade.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
em geral e em especial, para comprar e vender veículos automóveis,
tomar de arrendamento ou dar de trespasse qualquer estabelecimento
comercial é suficiente a assinatura de um gerente.

Disposição transitória

1 � Fica desde já nomeado gerente da sociedade o sócio Luís
Manuel Ramalhete Santos da Cunha.

2 � O gerente agora nomeado, fica desde já autorizado a proce-
der ao levantamento total do capital depositado em nome da soci-
edade, podendo utilizá-lo para aquisição de bens de equipamento e
para pagamento de despesas com a constituição da sociedade.

Está conforme.

26 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2000600000
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BOUTIQUE F � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Justino Cruz, Centro Comercial de Santa
Bárbara, lojas 66 e 67, Braga (São João de Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8977/
030303; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030303.

Certifico que entre Carlos Alberto de Araújo Borges e mulher,
Amélia Soares Ferreira Borges, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Boutique F � Comér-
cio de Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Justino Cruz,
Centro Comercial de Santa Bárbara, lojas 66 e 67, freguesia de Braga
(São João de Souto), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de artigos de vestuário e acessórios de moda.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo Ferreira
Nunes. 2000508448

DESIGN DE ORIGEM CONTROLADA � PRODUÇÕES
E EDIÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Vila Nova, pavilhão 2, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8978/
030303; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030303.

Certifico que entre J. M. Carvalho Araújo Arquitectura e Design,
L.da, e Rui Jorge Azevedo Graça, casado com Ângela Maria Santos

Carmo Graça na comunhão geral, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Design de Origem Con-
trolada � Produções e Edições, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vila
Nova, pavilhão 2, freguesia de Nogueira, deste concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em produção, edição,
comercialização, importação e exportação de design e arquitectura.
Exploração de gabinete de arquitectura.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive corno
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respec-
tivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 3500
euros, pertencente à sócia J. M. Carvalho Araújo, Arquitectura e
Design, L.da, e outra do valor nominal de 1500 euros, pertencente
ao sócio Rui Jorge Azevedo Graça.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já designados gerentes o sócio Rui Jorge Azevedo Graça e, ainda,
a José Alberto Vieira Carvalho Araújo, atrás identificado.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2000508464

JORGE DIAS & AGOSTINHO OLIVEIRA, L.DA

Sede: Avenida de São Lourenço, 75, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8983/
030306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030306.

Certifico que entre Joaquim Jorge Ferreira Dias, casado com Sandra
Maria Barros Baptista na comunhão de adquiridos, e José Agostinho
Sousa Oliveira, casado com Olga Sofia Pinto da Cruz na comunhão
de adquiridos, 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 Jorge Dias & Agostinho Oliveira,
L.da, e tem a sua sede na Avenida de São Lourenço, 75, freguesia de
Celeirós, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na importação, exportação,
comércio, instalação e manutenção de material de segurança contra
incêndio e individual.
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2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa Cu-
nha Martins Peixoto. 2000508529

CASTELO BRANCO

COVILHÃ

VICTOR & RENATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2323/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504020161.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta própria, os documentos de prestação de contas, rela-
tivos ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

10 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Proença
Serra dos Santos. 2001418264

GASPAR & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2283/
970623; identificação de pessoa colectiva n.º 503905399; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/20020830.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 8 de Agosto de 2002.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2000320414

CASA LUZIO � ATELIER DE ARTESANATO, TURISMO
E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1963/
940223; identificação de pessoa colectiva n.º 503148857; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20020813.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redeno-
minação.

Capital: 5000 euros, após o reforço de 3004,81 euros, subscrito
em numerário, pelos sócios Samuel dos Santos Luzio, com 300,48
euros, e Maria de Jesus Santos Simões Luzio, com 2704,33 euros.

Artigos alterados: 1.º, 2.º e 3.º, os quais passaram a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casa Luzio � Atelier de Artesanato,
Turismo e Restauração, L.da, e mantém a sua sede na Rua do Vale,
19, freguesia do Paul do concelho da Covilhã.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção artesanal de têxteis lar e
a sua distribuição, bem como acessórios afins, nomeadamente bor-
dados e artesanato vário. Tem igualmente como objecto o apoio ao
turismo (actividades desportivas) e restauração.

ARTIGO 3.º

O capital subscrito e já realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
dividido em duas quotas: uma de 500 euros, pertencente ao sócio
Samuel dos Santos Luzio, e uma de 4500 euros, pertencente à sócia
Maria de Jesus Santos Simões Luzio.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria o texto com-
pleto do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 2000320058

ANTÓNIO DA SILVA ALVES � GABINETE
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2804/
20020806; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20020806.

Certifico que entre Maria Fernanda Antunes Valentim da Silva
Alves e marido, António da Silva Alves, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António da Silva Alves � Gabi-
nete de Contabilidade, L.da, e tem a sua sede no Loteamento do
Ribeiro Negro, lote 42, freguesia de São Martinho, desta cidade
da Covilhã.

§ único. A gerência fica autorizada, sem o consentimento de ou-
tros órgãos sociais, a deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, e a criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação.

2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios António da Silva Alves
e Maria Fernanda Antunes Valentim da Silva Alves.

4.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 2 000 000$.

5.º

1 � É permitida a cessão e divisão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos carece sempre do consenti-

mento da sociedade, que, se o recusar, amortizará a quota em causa
ou adquiri-la-á, conforme deliberar em assembleia geral.
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6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o titular respectivo;
b) Sempre que a quota seja objecto de qualquer acção judicial e,

em consequência, deixe de pertencer ao sócio;
c) Sempre que a quota seja dada em garantia pelo seu titular sem

o consentimento da sociedade;
d) Por interdição, inabilitação ou exoneração do respectivo titu-

lar;
e) Por recusa do consentimento social no caso do n.º 2 do ar-

tigo 5.º do presente pacto social.
2 � A contrapartida da amortização nos casos das alíneas b), c)

e d) do número anterior será igual ao valor que para a quota a amor-
tizar resultar do último balanço aprovado, podendo o respectivo
pagamento ser fraccionado em duas prestações trimestrais.

3 � No caso da alínea e), a contrapartida da amortização da quota
será igual ao respectivo valor nominal.

7.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a am-
bos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sem caução,
sendo suficiente a assinatura de qualquer dos gerentes para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

Conferida, está conforme.

22 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2000320236

AUTO REPARADORA DE RIBEIRO & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2360/
980506; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/
20020806.

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

Alteração parcial do pacto com redenominação.
Capital: 7481,96 euros.
Artigo alterado: 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7481,96
euros, dividido em duas quotas iguais de 3740,98 euros, sendo uma
de cada um dos sócios.

§ único. Os sócios podem fazer à sociedade prestações suplemen-
tares de capital até ao quíntuplo do capital social que a sociedade
possuir à data da deliberação.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria o texto com-
pleto do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

22 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2000320198

COVISERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2053/
950203; identificação de pessoa colectiva n.º 503350761; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20020802.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 29 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2001280858

AFONSO & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1161/
780816; identificação de pessoa colectiva n.º 500773360; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20020802.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 29 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2001280840

A. J. C. � BALANÇAS E SISTEMAS DE PESAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2354/
980422; identificação de pessoa colectiva n.º 504126750; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/20020801.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redeno-
minação.

Capital: 5000 euros, após o reforço de 12,02 euros, subscrito por
numerário, pelos dois sócios na proporção das suas quotas.

Artigo alterado: 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no montante de
4500 euros, pertencente ao sócio António José Taborda Carapito, e
outra de 500 euros, pertencente à sócia Maria Otília Lopes Ferreira
Carapito.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria o texto com-
pleto do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

22 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2000320210

OCULISTA BONINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1811/
920108; identificação de pessoa colectiva n.º 502675756; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 13/20020724.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redeno-
minação.

Capital: 75 000 euros, após o reforço de 70 000 euros, subscrito
em numerário, pelos dois sócios, com 27 500 euros, e pela admissão
da nova sócia Ana Dulce Bonina Pedro, com 15 000 euros.

Artigo alterado: 4.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 75 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 30 000
euros do sócio Pedro Marques Pedro; uma de 30 000 euros da sócia
Maria Dulce Saraiva de Almeida Bonina Pedro, e uma de 15 000
euros da sócia Ana Dulce Bonina Pedro.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria o texto com-
pleto do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2001280793

LAGAR NOVO DO TORTOSENDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1512/
861230; identificação de pessoa colectiva n.º 501763201; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 12/20020723.

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

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redeno-
minação.
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Capital: 1 002 416$, após o reforço de 582 416$, realizada pelos
sócios com 200 000$, por incorporação de reservas, e 382 416$, por
incorporação de suprimentos, na proporção das respectivas quotas.

Artigo alterado: 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 5000,04 euros, dividido e representado por
quatro quotas com os seguintes valores nominais: uma quota de
2500,02 euros, detida por Arnaldo Moura Batista; uma quota de
833,34 euros, detida por Maria Gabriela Amaral de Morais Batista;
uma quota de 833,34 euros, detida por José Alberto Amaral Morais
Batista, e uma quota de 833,34 euros, detida pelo Dr. Carlos Hélio
Barata Tavares Barradas.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria o texto com-
pleto do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

29 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena Neves
da Costa Bicho. 2000320350

ALMEIDA CAMPOS � HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1452/
851211; identificação de pessoa colectiva n.º 501575294;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20020711.

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

Cessação de funções da gerente Natércia Maria Fiadeiro Silva
Correia Campos, por renúncia.

Data: 5 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2001280777

BEIRHUMOS � BIOFERTILIZANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1585/
880202; identificação de pessoa colectiva n.º 501928057; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20020719.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1996.

Conferida, está conforme.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2001280750

JAC � TALHO, PEIXARIA E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1782/
910515; identificação de pessoa colectiva n.º 502554550;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20020718.

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

Cessação de funções da gerente Maria Celeste Fonseca Carriço
Franco, por renúncia.

Data: 6 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2001280866

FUNDÃO

IRIMO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1110/
20030130; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20030130.

Certifico que entre Mário Amaral Diamantino e mulher, Maria
dos Anjos Batista Branco, casados na comunhão geral; Fernando
Paulo Baptista Diamantino e mulher, Ana Paula Nunes Pires, casa-
dos na comunhão de adquiridos, e Mário Manuel Baptista Amaral e
mulher, Maria do Céu Martins de Carvalho, casados na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, objecto, actividade e sede

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de IRIMO � Imobiliária, S. A.,
e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o investimentos e participações fi-
nanceiras, exercício do comércio de compra e venda e gestão de bens
imóveis, incluindo a aquisição para revenda, arrendamento e outras
formas de exploração económica; elaboração de projectos, e comér-
cio de materiais, equipamentos, máquinas e acessórios destinados à
construção, agricultura e quaisquer outras indústrias ou actividades.

ARTIGO 3.º

No exercício da sua actividade, a sociedade poderá adquirir e ali-
enar participações no capital social de outras sociedades de respon-
sabilidade limitada, com o objecto social idêntico ou diferente, nacio-
nais ou estrangeiras e, bem como, em sociedades reguladas por
legislação especial, bem como associar-se com outras pessoas jurídi-
cas para, nomeadamente, formar agrupamentos europeus de interesse
económico, novas sociedades, consórcios e associações em partici-
pação, podendo tomar parte e fazer-se representar nos respectivos
órgãos sociais e praticar todos os actos necessários para tais fins.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 343, sem
número, na cidade do Fundão.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração po-
derá a sociedade transferir a sua sede social para qualquer outro lo-
cal, bem como criar e extinguir sucursais, filiais, agências ou qual-
quer outra forma de representação permanente, em território nacional
ou no estrangeiro.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por 5000 acções
com o valor nominal de 10 euros cada uma, e está integralmente
subscrito e realizado.

ARTIGO 6.º

1 � As acções poderão ser ao portador e nominativas, registadas
ou não, reciprocamente convertíveis, podendo revestir a forma
meramente escritural ou serem representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 500 e 1000 acções, ou outras que a administração venha a
deliberar, à vontade dos titulares e expensas dos mesmos.

2 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções, serão assinados por quem obrigar a sociedade.

ARTIGO 7.º

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

2 � Os accionistas têm o direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Mediante deliberação, ou da assembleia geral, ou do conselho de
administração, que igualmente fica autorizado para o efeito, a socie-
dade poderá emitir quaisquer modalidades ou tipos de obrigações, nos
termos que lhe sejam permitidos pela lei e nas condições que forem
fixadas pelo órgão que decidir a emissão.
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CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas, com
direito a voto, correspondendo um voto a cada 500 acções e que
detenham, pelo menos, aquele número de acções.

2 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia
geral pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou ascendente,
qualquer membro da administração ou accionista.

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

4 � Os accionistas que não possuírem o número de acções neces-
sárias para terem direito a voto, poderão agrupar-se por forma a
perfazê-lo, devendo designar por acordo de um só de entre eles, para
os representar na assembleia geral.

5 � Todos os instrumentos de representação voluntária previs-
tos e os documentos comprovativos do depósito das acções em ins-
tituição de crédito, serão comunicadas ao presidente da mesa da as-
sembleia geral, por carta, em que se especifique a identidade e o
domicílio do representante e a reunião da assembleia geral a que se
refere, devendo ainda as comunicações e documentos serem entre-
gues na sede social até véspera da data designada para reunião, po-
dendo os accionistas pessoas colectivas conferir a representação a
quem, livremente, escolherem.

ARTIGO 10.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accionistas
ou terceiros, pelo período de quatro anos; sendo admitida a sua re-
eleição sem quaisquer limites, quando não opte pelo disposto no n.º 3
do artigo 374.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Não obstante eleitos por prazo certo, os membros da mesa
da assembleia geral mantêm-se em funções até ao limite de 180 dias
após o termo do prazo, mencionado no número anterior, conforme
o que ocorrer.

ARTIGO 11.º

Só podem participar na assembleia geral os accionistas que tive-
rem acções averbadas em seu nome no livro de registo da sociedade,
ou façam prova do depósito das acções em instituição de crédito até
cinco dias antes da data marcada para a reunião, devendo as acções
manter-se em nome dos mesmos accionistas até ao encerramento
da assembleia.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral realizar-se-á uma vez em cada ano e de-
verá ter lugar nos primeiros três meses subsequentes ao termo de
cada exercício.

2 � A assembleia geral será convocada nos termos e na forma
prevista na lei geral, e quando as acções sejam nominativas e na
ordem de trabalho não se compreende nenhum dos assuntos que a
lei determine outras formas de convocação poderá o presidente da
mesa substituir as publicações por cartas registadas, devendo mediar,
pelo menos, 21 dias entre a expedição das cartas registadas e a data
da reunião.

ARTIGO 13.º

1 � Em primeira convocatória, a assembleia geral só poderá de-
liberar com a participação de pelo menos metade do capital social.

2 � Independentemente de qualquer convocatória, a assembleia
geral poderá reunir e deliberar validamente nos termos do artigo 54.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 14.º

1 � As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos vo-
tos emitidos, salvo disposição legal ou estatutária diferente.

2 � A eleição dos órgãos sociais requer a aprovação por maioria
absoluta do capital social, salvo o caso de segunda convocação, em
que funcionará a regra da lei.

ARTIGO 15.º

Para além da competência que lhe é atribuída por lei e pelos pre-
sentes estatutos poderá a assembleia geral nomear uma comissão de
vencimentos, composta de três elementos, para fixar as remunera-
ções dos membros dos corpos sociais.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

1 � A administração da sociedade competirá a um conselho de
administração composto por um número ímpar de três a cinco mem-
bros.

2 � Os membros do conselho de administração serão eleitos pela
assembleia geral por um período de quatro anos, sendo permitida a
sua reeleição, sem quaisquer limites.

3 � Manter-se-á cada mandato até à data em que entre em fun-
ções o novo conselho de administração, eleitos nos termos destes
estatutos.

4 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
poderá designar o respectivo presidente.

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

6 � O presidente do conselho de administração terá sempre voto
de qualidade em caso de empate na deliberação.

ARTIGO 17.º

Ao conselho de administração competirá deliberar sobre todos os
assuntos e praticar todos os actos de administração, incluindo designa-
damente a representação da sociedade em juízo e fora dele, a confis-
são, desistência ou transacção, em quaisquer acções, a celebração de
convenções de arbitragem e, bem assim, a aquisição, alienação,
oneração ou permuta de quaisquer bens móveis e imóveis.

ARTIGO 18.º

O conselho poderá delegar os seus poderes em um ou mais dos
seus membros, bem como encarregar uma ou mais pessoas, do de-
sempenho, em nome e por conta da sociedade, da execução, tempo-
rária ou permanente, de determinados actos de gestão, conferindo-
-lhe para tal os devidos mandatos em forma legal.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se e ficará vinculada com a assinatura do
presidente do conselho de administração ou com a assinatura de
apenas dois administradores e, ainda, nos termos seguintes:

a) Pela assinatura de um administrador e um mandatário com
poderes para tal;

b) Pela assinatura de um mandatário social, dentro dos limites do
respectivo mandato e conforme os poderes que constarem da pro-
curação;

c) Pela assinatura de um administrador, se preceder deliberação
do próprio conselho de administração;

d) Nos actos de mero expediente, bastará a assinatura de qualquer
administrador.

2 � A sociedade poderá ser representada por qualquer membro
do conselho de administração, nas assembleias gerais das sociedades
em cujo capital participe.

ARTIGO 20.º

O conselho cie administração estabelecerá as regras do seu funcio-
namento de acordo com a lei e as normas a seguir enumeradas:

1) O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez em
cada trimestre e sempre que o interesse da sociedade o exigir, por
convocação do presidente ou de qualquer dos outros administrado-
res, devendo as suas deliberações constarem de actas assinadas por
todos os que nela hajam participado;

2) A convocação verbal ou por escrito, competirá ao presidente
ou a dois administradores;

3) Os administradores ausentes poderão fazer-se representar por
outro administrador, exercendo este o direito de voto em nome e
sob responsabilidade do representado;

4) É admitido o voto por correspondência;
5) As deliberações do conselho de administração serão tomadas

por maioria dos votos dos administradores presentes e representa-
dos.

ARTIGO 21.º

Os membros, ou parte deles, do conselho de administração, pode-
rão não ter remuneração, desde que nisso consintam e mediante
deliberação fundamentada do próprio conselho, da assembleia geral
ou da comissão de vencimentos.
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CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 22.º

1 � A fiscalização de todos os negócios da sociedade compete a
um fiscal único, que deve ser revisor oficial de contas ou a uma
sociedade de revisores oficiais de contas.

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

3 � O fiscal único e o seu suplente serão eleitos pela assembleia
geral, por um período de quatro anos, sendo permitida a sua reelei-
ção sem quaisquer limites.

CAPÍTULO VI

Ano social, balanço social e contas

ARTIGO 23.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se
as contas e balanço com referência a 31 de Dezembro.

2 � Os lucros do exercício, depois de deduzidas as importâncias
necessárias para a formação e reconstituição de reservas legais, se-
rão destinados aos fins que a assembleia geral deliberar, por maioria
simples dos votos emitidos.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos
na lei.

2 � É da exclusiva competência da assembleia geral, que for
convocada para se ocupar da dissolução e liquidação da sociedade,
nomear os liquidatários e estabelecer o procedimento a tomar, nos
termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

ARTIGO 25.º

Todas as vagas que se verificarem nos órgãos sociais são preen-
chidas por cooptação até à realização da primeira assembleia seguinte,
podendo a assembleia geral ratificar o cooptado ou eleger novo ele-
mento, o qual, em qualquer caso, completará o mandato do elemento
substituído.

ARTIGO 26.º

Salvo disposição legal em contrário, nos casos em que nestes es-
tatutos se admite a representação perante os órgãos sociais, bastará
que o respectivo presidente reconheça como verdadeira a assinatura
da carta ou credencial respectiva.

ARTIGO 27.º

Ficam desde já designados para o quadriénio agora iniciado, com
dispensa de caução, os membros do conselho de administração e o
fiscal único, que são os seguintes:

Mesa da assembleia geral: presidente � Maria dos Anjos Batista
Branco; secretário � Maria do Céu Martins de Carvalho.

Conselho de administração: presidente � Mário Amaral Dia-
mantino; administradores � Fernando Paulo Batista Diamantino e
Mário Manuel Batista Amaral.

Fiscal único � Cruz Martins & Pega Magro, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com escritório no Loteamento Quinta do
Sol, 3, Refúgio, 6200-313 Covilhã, representada pelo Dr. João
Alberto Cruz Martins, revisor oficial de contas n.º 735, casado, re-
sidente no Loteamento Quinta do Sol, 3, Refúgio, Covilhã.

Conferida, está conforme.

3 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2001462670

COURELA � VALE DE MOURO, TURISMO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 820/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504394843; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030131.

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

Dissolução da sociedade, por deliberação da assembleia geral de
24 de Janeiro de 2002, e encerramento da liquidação da sociedade,
com aprovação das contas em 31 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme.

3 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2001462328

CONSTRUÇÕES LOURENÇO RAMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1111/
20030203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030203.

Certifico que João José Lourenço Ramos, casado com Maria de
Lurdes Gravito Garcia Ramos na comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Lourenço Ramos, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede social na Rua de Santo, Amaro, fre-
guesia de Lavacolhos, concelho do Fundão.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a construção de edifícios (pres-
tação de serviços), por empreitada.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em nu-
merário, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio João José Lourenço Ramos.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o capital.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo do único sócio
João José Lourenço Ramos, obrigando-se à sociedade em todos os
actos e contratos com a sua assinatura.

Conferida, está conforme.

3 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2001462336

COIMBRA

CANTANHEDE

O SOLAR DE OUTIL � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º  1527/030326; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506419738; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/030326.

Certifico que entre António Fernando de Oliveira Marques e Maria
Natália Martins Marques Oliveira, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Solar de Outil � Restaurante,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte, sem número de
polícia, freguesia de Outil, concelho de Cantanhede.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
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limítrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante, bar,
snack-bar e café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
António Fernando de Oliveira Marques e Maria Natália Martins
Marques Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio António
Fernando de Oliveira Marques.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e aluguer de longa duração, e tomar
de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definiti-
vamente matriculada.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
2001256981

OLIVEIRA DO HOSPITAL

LAPACE, LAMBRINS E PARQUETES DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 555/940322; identificação de pessoa colectiva
n.º 503159794.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003333150

NOVA A. M. PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 845/010124; identificação de pessoa colectiva
n.º 503309378.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003333185

ABCISSA � GABINETE DE ESTUDOS
E PLANEAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 247/800708; identificação de pessoa colectiva
n.º 501051341.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré da
Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003333142

ÉVORA

BORBA

FAROL DOIS � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 122/
910722; identificação de pessoa colectiva n.º 502593407; data da
entrega: 280602.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
do exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Joana Isabel do
Couto Duarte da Costa. 2001362285

REGUENGOS DE MONSARAZ

OLARIA VITAL JANEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 254/960514; identificação de pessoa colectiva
n.º 503636657; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
4/02042003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, a mesma
foi dissolvida e liquidada, por escritura lavrada em 13 de Outubro de
2000, exarada de fls. 88 a 88 v.º do livro n.º 72-D do Cartório
Notarial deste concelho.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando Rosa
Valente Pereira. 2001789726

FARO

PORTIMÃO

REYRAN � GABINETE DE ESTUDOS TÉCNICOS
E TRADUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2110/
900508; identificação de pessoa colectiva n.º 500844119;
averbamento n.º 2 à inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 5/030221.

Certifico que Martin John Hunter Reynolds e Robert Pappilon
Rankine, cessaram funções de gerentes, por renúncia, em 29 de Ja-
neiro de 2003.

Certifico ainda que, pela inscrição E-18, apresentação n.º 7/
030221, foi feita a nomeação de gerente, em 29 de Janeiro de 2003,
de Margaret Thelma Hay Moura.

Mais certifico que, pela inscrição E-19, apresentação n.º 8/030221,
foi feito o reforço e alteração do contrato social, quanto aos artigos
5.º e § 2.º do 10.º

Quantia em que o capital foi aumentado: 72,13 euros, realizado
em dinheiro, pela sócia Margaret Thelma Hay Moura.

Capital: 30 000 euros.
Sócia: Margaret Thelma Hay Moura.
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Forma de obrigar: pela assinatura de um gerente.
Certifico finalmente que, pela inscrição E-21, apresentação n.º 18/

030305, foi feita a alteração do contrato social, quanto ao artigo 5.º
Sócios e quotas:
1) Margaret Thelma Hay Moura, com 15 000 euros;
2) Elsa Maria Sabino Marcelo, com 15 000 euros.

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

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
Castro Ramos. 2001003382

ANTÓNIO BOTO & SILVA � EQUIPAMENTOS
METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3796/
010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505442698; inscri-
ção E-2; número e data da apresentação: 6/030317.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a dis-
solução e encerramento da liquidação, em 17 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
Castro Ramos. 2003077545

NDIAYE � TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4200/
021120; inscrição E-1; número e data da apresentação: 10/
021120.

Certifico que foi feito o contrato da sociedade unipessoal por
quotas, sendo sócio gerente Cheikh Mbacke Ndiaye, solteiro, maior,
residente na Rua de Machado Santos, 37-A, rés-do-chão, Portimão,
o qual se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma NDIAYE � Telecomunicações, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Machado Santos, 37-A,
rés-do-chão, freguesia e concelho de Portimão.

2.º

Constitui objecto da sociedade a prestação de serviços de teleco-
municações e o comércio de produtos cosméticos.

3.º

O capital social é constituído por uma única quota no valor de
5000 euros e é integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
pertencente ao sócio Cheick Mbacke Ndiaye, solteiro, maior, sócio
pela primeira vez numa sociedade unipessoal.

4.º

A gerência poderá deslocar, livremente, a sede social, bem como
criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação.

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, activa e pas-
sivamente, em juízo e fora dele, pertence ao seu único sócio, desde
já designado gerente, sendo bastante a sua assinatura para obrigar a
sociedade em todos os actos e contratos.

2 � É nomeado como gerente Mandiaye Souare, solteiro, maior,
a quem lhe são atribuídos os poderes para praticar actos de mero
expediente da actividade da sociedade, incluindo-se nestes os pode-
res para proceder a levantamentos de dinheiro das contas bancárias
da sociedade e a assinar cheques para pagamento a fornecedores.

6.º

A gerência fica desde já autorizada a comprar, vender, permutar e
celebrar contratos de locação de quaisquer bens móveis e imóveis.
Fica ainda autorizada a tomar ou dar trespasse, arrendamento, ces-
são de exploração de quaisquer estabelecimentos comerciais ou es-

critórios, podendo, para tanto, praticar e assinar tudo o que for ne-
cessário, incluindo a celebração de escrituras públicas e outros actos
notariais.

7.º

Para fazer face às despesas de constituição, registo e instalação
da sociedade, fica a gerência autorizada a proceder ao levantamento
do capital social depositado antes do registo definitivo daquela.

8.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos en-
tre si e a sociedade que tenham como fim a prossecução do objecto
da sociedade.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
Castro Ramos. 2001005067

EXTRACTOGLOBAL � CONTABILIDADE, GESTÃO
E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3844/
010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505526409; inscri-
ção E-2; número e data da apresentação: 3/180303.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a dis-
solução e encerramento da liquidação, em 10 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
Castro Ramos. 2003077553

VILA DO BISPO

BPL � BALEEIRA PESCAS, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, freguesia e concelho
de Vila do Bispo

Capital social: 324 218,63 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 181/980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504182021;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/030328.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Apresentação n.º 3/030328.
Rectificação da inscrição n.º 6.
O nome correcto da sócia é Maria Alexandra de Castro Rodrigues

Cunha, ficando assim rectificado o artigo 5.º, o qual passou a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

§ 1.º O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
324 218,63 euros, está dividido em duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 194 531,18 euros, pertencente ao sócio António José Gomes
da Cunha, e outra do valor nominal de 129 687,45 euros, perten-
cente à sócia Maria Alexandra de Castro Rodrigues Cunha.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Gonçalves
Rosado. 2001864906

GUARDA

PINHEL

PLANALTO PEIXE � COMÉRCIO DE PEIXE E MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 316/
030328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030328.

Certifico que António Pereira Bispo, casado com Maria Matilde
Canotilho Coelho Pereira Bispo na comunhão de adquiridos, e Es-
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meralda Rosa Ribeiro da Silva do Mar, casada com Mário Capela
Machado na comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Planalto Peixe � Comércio de Peixe
e Marisco, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Pezinho, lote 35,
Zona Industrial, freguesia e concelho de Pinhel.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a comercialização por grosso de
peixe, crustáceos e moluscos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio António Pereira
Bispo, e uma outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente à
sócia Esmeralda Rosa Ribeiro da Silva do Mar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete a ambos os só-
cios, desde já designados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária e suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá o direito de preferência na aquisição em primeiro
lugar e, em segundo lugar, o sócio não cedente.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, para fins de despesas de constituição, registo, aquisição
de equipamento e instalação da sede social e a adquirir quaisquer bens
móveis ou imóveis, designadamente veículos automóveis, incluindo
por contratos de leasing, bem como comprar e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, neste período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Adelaide
Ferreira Quelhas. 1000210935

LEIRIA

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

SUPRIR � CONSULTORIA EMPRESARIAL, L.DA

Sede: Rua do Major Neutel de Abreu, sem número,
Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 473/20001215; identificação de pessoa colectiva
n.º 505222566; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 9/20030321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 pela apresentação n.º 9/
20030321, de onde consta a renúncia à gerência dos sócios Alfredo
José Saraiva Marcelino, Nelma Cristina Marques Tomás Boavida
Marcelino, Nuno Miguel Lopes Pedro, Ana Patrícia Oliveira da Cruz
Lopes Pedro, Jorge Rui Pinto, Sérgio Fernando Saraiva da Costa e
Luísa Maria Barros Brás, em 22 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, em exercício, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001472412

POMBAL

RENOESTE � VALORIZAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS, S. A.

Sede: Guarda Norte, Carriço, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 531;
identificação de pessoa colectiva n.º 501339914; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 26; números e data das
apresentações: 7 a 10/030326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
a renúncia à fiscalização do fiscal único Pedro Travassos & Associa-
dos, e do fiscal suplente A. Santos, J. Alves & Associados, em 3 de
Outubro de 2002.

Nomeação do fiscal único � Ernst & Young Audit & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Manuel Dantas Amorim, revisor oficial de contas n.º 769; suplen-
te � Óscar Manuel Carvalho de Figueiredo, revisor oficial de con-
tas n.º 653, para o mesmo período de 2001-2004.

Data da deliberação: 15 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

29 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001215738

CONSTRUÇÕES PAULO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1734;
número e data da apresentação da PC: 1/20030331.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
a prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos
respectivos documentos.

1 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria Monteiro
Pragosa Félix. 2001215800

DECORLAREIRAS � FOGÕES E LAREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3395;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030311.

Contrato de sociedade

No dia 14 de Fevereiro de 2003, no Cartório Notarial da Batalha,
perante mim, Maria José Carrinho Correia, notária, compareceram:

1.º Mário Gonçalves Salgado, solteiro, maior, natural de França,
residente no lugar de Junqueira, freguesia de Santiago de Litém, conce-
lho de Pombal;

2.º António José da Silva Gameiro, natural da freguesia de San-
tiago de Litém, concelho de Pombal, residente no lugar de Gracieira,
freguesia de Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, casado com
Sónia de Jesus Vieira sob o regime da comunhão de adquiridos.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Disseram:
Que celebram um contrato de sociedade comercial sob o tipo de

sociedade por quotas, nos termos dos artigos constantes do do-
cumento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do Có-
digo do Notariado, e sob a denominação de DECORLAREIRAS �
Fogões e Lareiras, L.da, com sede na Rua do Alecrim, no lugar de
Infesta, freguesia de Santiago de Litém, concelho de Pombal, com o
capital social, integralmente já realizado em dinheiro, de 5000 euros.

Declarando os outorgantes que a gerência fica desde já autorizada
a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da sociedade,
para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e, ainda, para
liquidação das despesas com a constituição e registo da sociedade.

Adverti os outorgantes de que têm o prazo de três meses para
requerer o registo deste acto.

Exibiram:
a) O certificado de admissibilidade, emitido pelo Registo Nacio-

nal de Pessoas Colectivas em 22 de Janeiro findo;
b) A guia de depósito do capital realizado, datado de 13 de Feve-

reiro corrente, pelo Banco Português de Negócios, agência em Pom-
bal.

Esta escritura e o documento complementar, foram lidos aos outor-
gantes e aos mesmos explicado o seu conteúdo, tudo em voz alta,
na presença simultânea de ambos.
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ARTIGO 1.º

Tipo e firma

Esta sociedade por quotas adopta a firma DECORLAREIRAS �
Fogões e Lareiras, L.da, e a sua existência conta-se desde da data do
registo definitivo do contrato de sociedade na competente Con-
servatória do registo comercial.

§ único. Contudo, a sociedade inicia a sua actividade a partir de
hoje, devendo os respectivos negócios entre esta data e o registo
definitivo do contrato de sociedade serem expressamente condicio-
nados ao registo dela e à assunção para esta dos respectivos efeitos.

ARTIGO 2.º

Sede

A sede social é na Rua do Alecrim, sem número, lugar de Infesta,
freguesia de Santiago de Litém, concelho de Pombal, ficando a ge-
rência desde já autorizada a transferi-la para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como a criar ou
extinguir, em território nacional ou estrangeiro, agências, filiais, de-
legações ou quaisquer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o fabrico e a montagem de fogões
de sala. lareiras e campas funerárias; comercialização e montagem
de salamandras e recuperadores de calor; compra e venda de már-
mores, granitos e pedras decorativas.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo: uma de 2500
euros, pertencente ao sócio António José da Silva Gameiro, e outra
do mesmo valor, pertencente ao sócio Mário Gonçalves Salgado.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao décuplo do capital social subscrito, sendo a obriga-
ção de cada sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 6.º

Cessão de quota

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus cônjuges, ascendentes e
descendentes é livre.

2 � A cessão de quotas em favor das demais pessoas depende do
consentimento da sociedade, ficando, neste caso, atribuída a esta,
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o
direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Contitularidade da quota

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os her-
deiros do falecido, o interdito ou inabilitado legalmente represen-
tado, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos represente
na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Amortização da quota

A sociedade poderá amortizar quotas, nas seguintes hipóteses:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ocorra sentença ou acordo em processo de divórcio,

ou de separação judicial de pessoas e bens e desde que a quota seja
adjudicado, total ou parcialmente, a cônjuge de um dos sócios;

c) No caso de a quota ser alvo de qualquer procedimento judicial;
d) Desde que qualquer sócio, culposa e deliberadamente, prejudi-

que os interesses da sociedade.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 � A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberação da assembleia geral, será exercida pelos
sócios António José da Silva Gameiro e Mário Gonçalves Salgado.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de dois gerentes.

4 � O período de duração da gerência será de três meses.
5 � A eleição de novos gerentes far-se-á em assembleia geral, para

o efeito reunida, podendo a gerência ser entregue a terceiro, não
sócio.

ARTIGO 10.º

Casos omissos

Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato de so-
ciedade será aplicável o disposto no Código das Sociedades Comer-
ciais e demais legislação subsidiária.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001218397

CLARINDA & DIAS, L.DA

Sede: Rua da Fonte, 19, Meirinhas, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1701;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/20030320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de redenominação do capital social, conforme inscrição
n.º 5.

Redenominação do capital social para euros, mediante o método
padrão de alteração unitária, passando a corresponder a 22 445,90
euros, dividido em duas quotas iguais de 11 222,95 euros e perten-
centes uma a cada um dos sócios A) Valentim e B) Maria Clarinda,
referidos.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001215614

CONSTRUÇÕES V. A. L. G., UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3325;
número e data da apresentação da PC: 1/20030325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
a prestação de contas do ano de 2002, com depósito na pasta dos
respectivos documentos.

27 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001215754

MIGUEL ENCARNAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2566;
número e data da apresentação da PC: 2/20030325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
a prestação de contas do ano de 2002, com depósito na pasta dos
respectivos documentos.

27 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001215746

DATALINK � INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Charneca, 30, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2216;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 7/20030324.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de renúncia à gerência do ex-sócio António Manuel Vaz
Marques Madama, em 27 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001215665
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TRANSLITÉM � SOCIEDADE DE TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3240;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20030325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de destituição da gerência o não sócio Manuel José Gaspar,
em 22 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001215681

QUENTILUZ � AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2338;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030325.

Dissolução de sociedade

No dia 27 de Janeiro de 2003, no Cartório Notarial de Soure,
perante mim, licenciada Celeste Maria Rainho de Jesus Pita, a res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Gonçalves das Neves, contribuinte fiscal n.º 186165153,
casado com Gracinda Sousa Francisco Neves sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de Pombal, onde
reside no lugar de Barrocal, na Rua do 8 de Dezembro, 234;

2.º José Gomes da Silva, contribuinte fiscal n.º 132351404, ca-
sado com Teresa Conceição Miranda da Silva sob o regime da co-
munhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de Pombal, e
residente na Estrada dos Caseirinhos, 32, em Pombal.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos bilhetes de identi-
dade, respectivamente, n.os 4238078, e 643937, emitidos pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa, em 2 de Setembro de 1993,
e 1 de Fevereiro de 2000.

E disseram:
Que são os únicos sócios, e também os gerentes, da sociedade

comercial por quotas que gira com a firma QUENTILUZ � Aqueci-
mento Central, L.da, pessoa colectiva n.º 504581180, com sede na
Rua de José António Varela Pinto, Zona Industrial da Formiga, fre-
guesia e concelho de Pombal, matriculada na Conservatória do Re-
gisto Comercial de Pombal sob o n.º 2338, com o capital social,
integralmente realizado, de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais,
cada uma com o valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

Que tendo resolvido dissolver a sociedade, de comum acordo, pela
presente escritura a dissolvem, para todos os efeitos legais, con-
siderando-a também liquidada, por não haver já qualquer activo ou
passivo, com efeitos a partir de 31 de Dezembro de 2002.

Que o outorgante Manuel Gonçalves das Neves, fica nomeado
depositário dos livros, papéis de escrituração e documentos da so-
ciedade, durante o prazo de cinco anos, para todos o s efeitos legais.

Arquivo: certidão da Conservatória do Registo Comercial de Pom-
bal, comprovativa da matrícula da sociedade, capital, e da qualidade,
invocada pelos outorgantes, de únicos sócios.

Exibiram: o cartão de pessoa colectiva, com o CAE 45 330.

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001215673

MANUEL MENDES FRANCISCO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3400;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20030321.

Contrato de sociedade

No dia 17 de Fevereiro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes Manuel Mendes Francisco,
contribuinte fiscal n.º 103931490, e mulher, Ilídia da Mota Gameiro,
contribuinte fiscal n.º 147233160, casados sob o regime da comu-
nhão geral, naturais, ele da freguesia de Santiago de Litém, e ela da
freguesia de Vermoil, ambas concelho de Pombal, naquela primeira
residentes na Rua do Marquês de Pombal, sem número, lugar de São
Francisco.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 2537622, de 27 de Março de 1996,
e 4162733, de 8 de Outubro de 1993, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, a qual se regerá pelo pacto social constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Mendes Francisco � Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede na Rua do Marquês de Pombal, sem
número de polícia, lugar de São Francisco, freguesia de Santiago de
Litém, concelho de Pombal.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para qualquer outro lugar dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil, com-
pra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Manuel Mendes Francisco e Ilídia da Mota Gameiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por
lei.

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 ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e aluguer de longa duração, bem como
comprar e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução
dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001215649
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TRANSPORTES LUCÍDIO & RUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3399;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20030321.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Março de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes:

1.º Lucídio Manuel Carvalheiro Santos, contribuinte fiscal
n.º 235121240, solteiro, maior;

2.os Alcides Manuel Fernandes Santos e mulher, Maria Armandina
Gaspar Carvalheiro, que intervêm na qualidade de representantes
legais de seu filho menor, Rui Miguel Carvalheiro Santos, contri-
buinte fiscal n.º 243310013, de 12 anos de idade.

Os outorgantes e representado são naturais da freguesia de Carriço,
concelho de Pombal, onde são residentes no lugar de Alhais, Rua do
Barreiro, 3.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 12538891, de 29 de Maio de 2000,
9580587, de 8 de Novembro de 2001, e 9999207, de 14 de Novem-
bro de 2001, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, e a qualidade de representantes legais por exibição do bilhete de
identidade n.º 13913542, de 30 de Março de 2001, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Nas qualidades em que intervêm:
Que, pela presente escritura, ele primeiro outorgante e represen-

tado menor, constituem entre si uma sociedade comercial por quo-
tas, a qual se regerá pelo pacto social constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Lucídio & Rui, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Barreiro, 3, lugar de
Alhais, freguesia de Carriço, concelho de Pombal.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrem, exploração florestal, nomeadamente cor-
tes e abates de árvores, descasque e afins e limpezas florestais, ser-
viços de demolição e terraplanagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 80 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 40 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Lucídio Manuel Carvalheiro Santos e Rui Miguel Carvalheiro San-
tos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes o sócio Lucídio
Manuel Carvalheiro Santos e o não sócio José Alberto Jordão Susana,
casado, residente no lugar de Matos, freguesia de Marinha das On-
das, concelho da Figueira da Foz.

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

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

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 empre-
sas.

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 se-
guida, 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;
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
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001215630

LISBOA

ALENQUER

CEMVA � COMÉRCIO, EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1180/
970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503827258; inscri-
ção n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 3, of. 4 e 6/030117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1) Reforço do capital, sendo a importância do aumento realizado
em dinheiro, subscrita pela sócia Maria Inês Sales Pita, solteira, com
a quantia de 2403,85 euros; por cada um dos sócios Maria Helena
Capucho da Silva Sales Cruz Pita e João Manuel Cruz Pita, casados
na comunhão de adquiridos, com a quantia de 300,48 euros, ficando,
em consequência, a sociedade a ter o capital de 5000 euros;

2) Cessação das funções de gerente por parte de Maria Helena
Capucho Silva Sales Cruz Pita, casada, por renúncia, em 9 de Ja-
neiro de 2003;

3) Alteração parcial do contrato, com unificação da quota, tra-
duzida na nova redacção dos artigos 1.º (seu corpo), 3.º, 4.º e 5.º e
na supressão do artigo 6.º, de que resulta:

1.º

A sociedade adopta a denominação de CEMVA � Comércio,
Exploração de Máquinas de Venda Automática, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua Principal, 51-C, no lugar de Paredes, fregue-
sia de Santo Estêvão, concelho de Alenquer

§ único. (Mantém-se.)
3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma só quota no valor nominal de 5000 euros,
pertencente à única sócia Maria Inês Sales Pita.

4.º

A gerência da sociedade será desempenhada pela única sócia Ma-
ria Inês Sales Pita, já nomeada gerente, sendo suficiente a sua assi-
natura para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.
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5.º

À única sócia é permitido celebrar negócios com a sociedade, desde
que sirvam a prossecução do seu objecto, que observem a forma escrita
e desde que sejam patenteados conjuntamente com o relatório de
gestão e os documentos de prestação de contas.

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

Conferida, está conforme.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 1000210934

THYSSENKRUPP PORTUGAL � AÇOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 310/
800723; identificação de pessoa colectiva n.º 500696845; data da
entrega de documentos: 030314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta o relatório de gestão, as contas de exercício e de-
mais documentos da prestação de contas, devidamente aprovados,
relativos ao exercício de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro
de 2002.

21 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000209328

ARRUDA DOS VINHOS

MOVEX III � ALUGUER E VENDA DE MÓDULOS
PRÉ-FABRICADOS E MOBILIÁRIO URBANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 505/010109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505296713.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 9 de Ja-
neiro de 2002, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

2 de Abril de 2003. � A Conservadora Interina, Filomena do Carmo
Martins Vaz Pereira. 2001477872

AUTO LAVAGEM ARRUDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 114/060588; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 2/20020405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 1 000 000$ para 25 000 euros, tendo o ar-
tigo 3.º, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sóci-
os, do seguinte modo: António Carlos Lopes, com uma quota de
22 000 euros, e Ana Sequeira Correia Lopes, com uma quota de
3000 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena do
Carmo Martins Vaz Pereira. 2001477864

SERRALHEIRO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 387/980819; identificação de pessoa colectiva
n.º 504242172; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
3/20020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º,
ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio Rui Manuel Serra-
lheiro Nogueira e Ana Filipa Serralheiro Nogueira.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena do Carmo
Martins Vaz Pereira. 2001477856

JOSILANDRE � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 259/931026; identificação de pessoa colectiva
n.º 503081434.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 26 de Junho
de 2002, foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Abril de 2003. � A Conservadora Interina, Filomena do Carmo
Martins Vaz Pereira. 2001477902

HERPÃO � INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 568/010806; identificação de pessoa colectiva
n.º 505583330.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 27 de Junho
de 2002, foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Abril de 2003. � A Conservadora Interina, Filomena do Carmo
Martins Vaz Pereira. 2001478003

AZAMBUJA

PECUÁRIA DA MUÇUSSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 218/
890227; identificação de pessoa colectiva n.º 502113847; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20030402.

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

Data da aprovação das contas: 21 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira Amaral.
2002817863

M. SANTOS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 656/
20010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505252155; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do contrato, com aumento de capital, na quantia
de 95 000 euros, subscrito em dinheiro, tendo sido alterado o arti-
go 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e noutros
valores do activo constantes da escrita, é de 100 000 euros e corres-
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ponde à soma de seis quotas, sendo: uma de 100 euros, pertencente
ao sócio Manuel dos Santos Silva, e cinco de 19 980 euros, perten-
centes uma a cada um dos restantes sócios Beatriz Carlota Rodrigues
da Silva, Humberto Daniel Rodrigues da Silva, João Gabriel Rodrigues
da Silva, Sandra Isabel Rodrigues da Silva e Lúcia Maria Rodrigues da
Silva.

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira Amaral.
2002817847

P. F. M. � RADIODIFUSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 634/
000915; identificação de pessoa colectiva n.º 504618458; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 450
euros e acha-se dividido em três quotas: duas do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Vítor Paulo Leitão
Ferreira de Melo e Maria Margarida Costa Pinheiro da Silva Brito
de Melo, e uma do valor nominal de 450 euros, pertencente ao só-
cio Jorge Domingos da Fonseca.

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira Amaral.
2002817855

SUGAL � ALIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 22;
identificação de pessoa colectiva n.º 500277230; data da apresen-
tação: 02042003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas, com referência ao exercício do ano de 2002,
tendo ficado depositado na pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira Amaral.
2002817820

LNP � LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 631/
000830; identificação de pessoa colectiva n.º 505074630; data da
apresentação: 28032003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas, com referência ao exercício do ano de 2002,
tendo ficado depositado na pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira Amaral.
2001557523

CASCAIS

MOUROS E CRISTÃOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 850;
identificação de pessoa colectiva n.º 504621556; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apre-
sentações: of. 22, 26 e 27/020614.

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

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais
ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de quatro quotas, no valor nominal de
1250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge
Manuel Afonso Antunes, Maria Filomena Baiôa Martins Antunes,
Artur José Alves Gomes e Maria da Piedade Ribeiro Palhim Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou a não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Jorge Manuel
Afonso Antunes e Artur José Alves Gomes.

Mais certifico o seguinte:
1 � Of. apresentações n.os 22 e 26/020614, averbamento n.º 1.
Cessação de funções dos gerentes João Manuel Parreira da Rocha Tição

e João José Ramos Caldeira, por renúncia, em 7 de Fevereiro de 2002.

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000210906

ABRAÂMICA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 918
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/020429.

Certifico que entre Mónica Sandra Torres Simões, e Ernesto
Augusto Amaral Simões, 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 ABRAÂMICA � Serviços de
Limpeza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Simões Almeida
Júnior, 2, 3.º, direito, no lugar e freguesia de Monte Abraão, conce-
lho de Sintra.

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 lim-
peza.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

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 sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003193480



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 145 � 26 de Junho de 200313 234-(32)

BARROS & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 824/
020408 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506047563;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 80/020408.

Certifico que entre Maria do Rosário Rodrigues Barros e Silva
Amaro Baptista, Rui Manuel Marques Amaro Baptista, António do
Carmo Guerreiro Nuno de Abreu Peixoto e Maria Cecília Tavares
da Cunha de Abreu Peixoto, 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 Barros & Cunha, L.da

2 � A sociedade tem a sede na Urbanização Jardim das Olarias,
Rua de Avelino Soares Belo, 23, Varge Mondar, freguesia de Rio de
Mouro, concelho de Sintra.

3 � Pode a sede social, por deliberação da assembleia geral, ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, bem como criar ou extinguir, em território nacional ou
estrangeiro, agências, filiais, delegações ou qualquer outra forma de
representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário e aces-
sórios para criança.

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
do valor nominal de 1250 euros cada um e uma de cada sócio.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos que forem definidos pela assembleia geral,
que fixará os juros (no caso de existirem) e as respectivas condições
de reembolso.

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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato de so-
ciedade será aplicável o disposto no Código das Sociedades Comer-
ciais e demais legislação subsidiária.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Rui Manuel Marques
Amaro Baptista e António do Carmo Guerreiro Nuno de Abreu Pei-
xoto.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003159428

LUÍS ÓSCAR MARTINS DIAS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 552/
020206 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506014070;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 124/020206.

Certifico que Luís Óscar Martins Dias, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Óscar Martins Dias, Socie-
dade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Parque, 16, 4.º,
esquerdo, na Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas 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 rea-
lizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal, titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003159444

MANUTUR � MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 701/
020311 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506052117;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 110/020311.

Certifico que entre Carlos Manuel Moreira Luís e Sérgio Moreira
Luís Pereira da Silva, 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 MANUTUR � Manutenção e
Conservação de Edifícios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Melquíades Marques, 29,
7.º, direito, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil,
manutenção e conservação de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado 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
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003159436

PEIXARIA BALTAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 505
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 95/
020225.

Certifico que entre Fernando Manuel Pereira Baltazar e Adelina
da Conceição Cristóvão Ferraz Baltazar, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Peixaria Baltazar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Eira, 13, 3.º, esquerdo,
freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em peixaria.

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 uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 000 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 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.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, 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 contrato 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação, tomada por maio-
ria, 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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2003124284

PIDJINAR � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 446
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 114/
020116.

Certifico que entre Augusto Emídio Costa, Joãozinho Luís Emídio
Costa e Duarte Luís Emídio Costa, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PIDJINAR � Construção Civil
e Obras Públicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Joaquim Eleutério
Gaspar Gomes, 1, 1.º, C, no lugar e freguesia de Queluz, concelho de
Sintra.

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 em empreitadas, construção civil
e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 1500 euros, titulada pelo sócio Augusto Emídio
Costa, e duas no valor nominal de 1750 euros cada, tituladas uma
por cada sócio Joãozinho Luís Emídio Costa e Duarte Luís Emídio
Costa.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
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 empre-
sas.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003193456
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VIDAL & PAES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 553
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504058126;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; número e
data da apresentação: of. 27/021216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Maria Teresa Cabral Paes de Botton e Maria Fernanda
Alberto Rico Vidal, por renúncia, em 4 de Dezembro de 2002.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto aos arti-
gos segintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Vidal & Paes, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Augusto Gil, lote B, Pampilheira, freguesia e
concelho de Cascais.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 7500 euros, integralmente realizado, corres-
pondendo à soma de três quotas: uma de 3750 euros e outra de 1875
euros, pertencentes ao sócio Pedro Miguel Canas Teixeira Gomes, e
uma de 1875 euros, pertencente à sócia Angelina Maria Teixeira de
Sá Afonso.

ARTIGO 10.º

A gerência da sociedade, pertence ao sócio Pedro Miguel Canas
Teixeira Gomes.

ARTIGO 11.º

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

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2001232799

COMPETE � SERVIÇOS PROFISSIONAIS
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7353
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503136336; ins-
crição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 13 e 15/030109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$
para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 6.º, o qual passou a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
3000 euros na titularidade do sócio Carlos Luís Nogueira Martins, e
duas do valor nominal de 1000 euros cada, uma na titularidade de
cada um dos sócios Clara Maria Baptista Pereira Martins e Laura
Baptista Alves Pereira Martins.

Mais certifico que cessou funções de gerente Carlos Luís Nogueira
Martins, por renúncia, em 26 de Dezembro de 2002.

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003232249

NETO, SILVA & FIGUEIREDO � PRODUTOS
E SERVIÇOS DE COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 424
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505980991; inscri-
ção n.º 6; números e data das apresentações: 27 e 28/020827.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 1.º (corpo), o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Estética Mais � Produtos e Serviços
de Cosmética, L.da, com sede na Rua do General Ferreira Martins, 10,
5.º, B, Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788670

ABREU MADEIRA, ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8791;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/021118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 8/021118.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito pelo sócio Nuno Maria Sampaio de Abreu Madeira, com a quan-
tia de 542 169$, e pelos sócios Maria Luísa Calheiros Veloso de
Sampaio Abreu Madeira, Maria da Conceição Sampaio de Abreu
Madeira Teixeira de Abreu, Maria Margarida Sampaio de Abreu
Madeira da Costa Lima, Maria Luísa Sampaio de Abreu Madeira
Teixeira de Abreu, António Luís Sampaio de Abreu Madeira, Maria
do Carmo Sampaio de Abreu Madeira de Serpa Oliva, Francisco José
Sampaio de Abreu Madeira Paulo Sampaio de Abreu Madeira e Nuno
Maria Sampaio de Abreu Madeira, com a quantia de 60 241$, em
comum e sem determinação de parte ou direito.

Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Nuno Maria Sampaio de Abreu Madeira, com 4500 euros;
2) Maria Luísa Calheiros Veloso de Sampaio Abreu Madeira, Maria

da Conceição Sampaio de Abreu Madeira Teixeira de Abreu, Maria
Margarida Sampaio de Abreu Madeira da Costa Lima, Maria Luísa
Sampaio de Abreu Madeira Teixeira de Abreu, António Luís Sampaio
de Abreu Madeira, Maria do Carmo Sampaio de Abreu Madeira de
Serpa Oliva, Francisco José Sampaio de Abreu Madeira, Paulo
Sampaio de Abreu Madeira e Nuno Maria Sampaio de Abreu Ma-
deira, em comum e sem determinação de parte ou direito, com 500
euros.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000780849

OB � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 834
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503538310; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 10/021219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 125 000
euros para 500 000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, n.º 1, o
qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 euros,
dividido em 100 000 acções de 5 euros cada uma, todas de uma
mesma categoria, podendo haver títulos de 1, 5, 10, 100, 500 e 1000
acções.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000809740

DISTRIMAGEM � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8570
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503122289;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrições n.os 10 e 11; nú-
meros e data das apresentações: 106 a 108/020211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 330 000
euros para 1 407 400 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 407 400 euros e está representado por 281 480 acções, no
valor nominal de 5 euros cada uma.

Certifico ainda o seguinte:
8 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 106/020211.
Cessação de funções de administrador-delegado de Nuno Manuel

Macedo de Paiva Pinto, por renúncia, em 26 de Dezembro de 2001.
11 � Apresentação n.º 108/020211.
Designação dos órgãos sociais, em 15 de Janeiro de 2002:
Conselho de administração: presidente � João Baptista Hitzemann

de César Machado, casado, residente na Rua do Lidador, 594, Porto;
vogais � Ana Isabel Hitzemann de César Machado Sousa Botelho,
casada, residente na Rua do Molhe, 604, 2.º, direito, Porto, e Ma-
nuel de Oliveira Cortez, divorciado, residente na Rua da Aldeia
Nova, 104, Perafita, Matosinhos.

Fiscal único � Mário Eduardo Oliveira de Sousa, revisor oficial
de contas, residente na Rua de Coutinho de Azevedo, 298, 1.º, Porto,
suplente � Eugénio Agostinho Morais Braço, revisor oficial de con-
tas, residente na Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro, 293, 3.º, es-
querdo, Porto.

Prazo: biénio de 2002-2003.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142436

IB TEC � EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO
E FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 056
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503292583; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 637/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

7 � Apresentação n.º 637/011227.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José António dos Reis Pereira de Borja, com 2500 euros;
2) Marinela de Glória Sousa Soares Borja, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788629

ACLIVE � PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5925
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502055146; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 175/020325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$
para 7500 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passou a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500
euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo: uma do valor
nominal de 5250 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Esteves
de Almeida Roque; uma do valor nominal de 1500 euros, perten-
cente à sócia Maria do Carmo Pinto Lopes de Almeida Roque, e
duas do valor nominal de 375 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Carlos Pedro Pinto Lopes de Almeida Roque e Ricardo
Pinto Lopes de Almeida Roque.

Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas, relativas aos anos de 1998, 1999 e 2000.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788572

COMPORPRESSE � COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 682
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/
021203.

Certifico que entre Jorge Humberto Teixeira José, Orlando José
Antunes Batalha e Pedro Miguel Bernardo Pereira, 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 COMPORPRESSE � Comércio
de Publicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Filipa de Lencastre, 9,
loja A, Casal do Barota, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

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 papelaria, tabacaria, comér-
cio de revistas, jornais, artigos de decoração, bijutaria, jogo, designa-
damente totobola, totoloto e lotaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 200 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 8400 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 75 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, 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 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Jorge Humberto
Teixeira José e Pedro Miguel Bernardo Pereira.

ARTIGO 5.º

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003225161

ONSTREAM � EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 772
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/
030108.

Certifico que entre Pericles Ferreira de Santana e Severino Mar-
ques Machado, 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 ONSTREAM � Empreiteiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Limites de Maria Dias, Mato
da Encosta do Pinheiro, freguesia de Algueirão-Mem Martins, con-
celho de Sintra.

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
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de
construção civil, empreitadas de obras públicas e particulares; urba-
nizações, concepção, edificação e exploração de empreendimentos
imobiliários. Compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a re-
venda dos adquiridos para esses fins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Pericles Ferreira de
Santana, e uma do valor nominal 20 000 euros, pertencente ao só-
cio Severino Marques Machado.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global de 200000 euros, desde que a cha-

mada seja deliberada por maioria de três quartos dos votos represen-
tativos de todo o capital social.

ARTIGO 4.º

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

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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere ao sócio não cedente.

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 contrato 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;
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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003225218

EUROGRIGOR � SISTEMAS DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 926
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506466345; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 80/030217.

Certifico que 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 EUROGRIGOR � Sistemas de
Segurança Contra Incêndios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, 126-A,
2.º, direito, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
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rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, montagem e insta-
lação de todo o tipo de sistemas de segurança contra incêndios, in-
cluindo as actividades necessárias a esse fim, como sejam, serralharia,
electricidade, alumínios, caixilhos, portas contra-fogo, alvenaria, bem
como todo o tipo de importação e exportação de todo o tipo de
aparelhos e dispositivos de segurança activa e passiva contra incên-
dios e todas as actividades que desta sejam complementares ou aces-
sórias.

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, 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 só-
cios.

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 sociedade reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

São sócios: Marcel Octavian Grigor e Cármen Georgeta Grigor.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249516

LABORATÓRIOS NOVA FLORA � INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA E HOMEOPÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 502
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502007079; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 92/021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 44 891,82
euros para 104 747,58 euros, tendo siso alterado o artigo 3.º, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
104 747,58 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
35 215,14 euros, pertencente ao sócio António Manuel Machado
Fernandes Novaes, e duas iguais do valor nominal de 34 766,22 euros,
pertencente uma a cada um dos sócios Acácio Gonçalves Baptista e
Bruno José Ferreira Nunes.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142509

CONSTRUÇÕES JACKPOT, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 914
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506420000; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 55/030211.

Certifico que 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 Construções Jackpot, Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mário Lobo, 12, loja 3-A,
no lugar e freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

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 em construção civil e obras pú-
blicas.

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, 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
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Sócio único: João Freire de Andrade Matos.

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249729

MDF-CR � MANUTENÇÃO, DIAGNÓSTICO, FISCALIZAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÓNIO ARTÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 898
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506444295; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 52/030204.

Certifico que 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 MDF-CR � Manutenção, Diag-
nóstico, Fiscalização, Conservação e Restauro do Património Artís-
tico, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alves Redol, bloco 64,
4.º, C, freguesia de Monte Abraão, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em conservação e restauro do
património artístico, fiscalização de obras de conservação e restauro
do património, manutenção do património, diagnóstico do estado
de conservação do património, conservação e restauro de obras de
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arte, compra e venda de obras de arte, edição e publicação, exposi-
ção de obras de arte, execução de objectos artísticos, produção de
arte e outras actividades congéneres.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado 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
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria de Lurdes
Alexandrina de Freitas Paulo Inácio.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

São sócios: Maria de Lurdes Alexandrina de Freitas Paulo Inácio
e Jorge Luís de Freitas Paulo Inácio.

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249737

BUIGUY � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 722
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503853518; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 78/030217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 9975,96
euros para 60 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 60 000
euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de 31 200 euros,
pertencente ao sócio Nuno Duarte Teixeira, e duas iguais do valor
nominal de 14 400 euros, pertencente uma a cada uma das sócias
Sónia Maria Semedo Cardoso e Maria Antonieta Pereira Furtado.

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249508

CISROCHA � CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9648
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503499234; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 42/011127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

5 � Apresentação n.º 42/011227.
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito pelo sócio.
Sócio e quota: Manuel Luís Lourenço Rocha, com 5000 euros.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210532

GEOLOG � GABINETE DE GEOCIÊNCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 940
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504363735; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 175/011206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 � Apresentação n.º 175/011206.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, por incorporação

de reservas livres.
Sócios e quotas:
1) Alberto Filipe Peixoto Faria, com 2500 euros;
2) João José Rosado Galhardas, com 1250 euros;
3) Fernando Luís Lopes, com 1250 euros.

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210531

BONORMA � ENGENHARIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 150-
-A (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504374915;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/020117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 6/020117.
Deslocação de sede para o edifício Cascais Office, 1.º, porta B,

Rotunda das Palmeiras, Alcabideche, freguesia de Alcabideche, con-
celho de Cascais.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210530

LUÍS, ABEL & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6162
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502179872; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 54/020319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

10 � Apresentação n.º 54/020319.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Gao Baole, com 2500 euros;
2) Wang Jiying, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210527
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ADEGA REGIONAL DE COLARES, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 46
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500968110;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 93/020204.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

3 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 93/020204.
Recondução dos membros da direcção e conselho fiscal, em 30 de

Março de 2001.
Prazo: triénio de 2001-2003.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210526

TRACTORRASTOS � SOCIEDADE VENDEDORA
DE ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3847
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501557598;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 23/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 23/011228.
Deslocação de sede para a Rua D, lote L, Alto de Colaride, fre-

guesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210525

CUPH � URBANIZAÇÃO VARANDAS DE QUEIJAS I, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6367
(Oeiras); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 279/
011221.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

2 � Apresentação n.º 279/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 101 205$, realizado em dinheiro.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital mínimo: 2500 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210521

SEGURDENT � LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 562
(Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 523/
011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 500 000$
para 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 2.º (corpo) e 3.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

2.º

A sociedade tem por objecto o laboratório de prótese dentária,
medicina dentária e saúde oral.

§ único. (Mantém-se.)

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3000 euros do
sócio José Basílio Gomes Moreira, e outra de 2000 euros do sócio
Vítor Carlos Pires Gomes Moreira.

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210520

L. CABRAL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 280
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504200259; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 111/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 111/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Emília Lopes Cabral, com 1250 euros;
2) Luís Moura Cabral, com 3750 euros.

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210519

FIRMINO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2310
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500790620; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 105/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 2 000 000$
para 99 760 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º e 3.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Firmino & Filho, L.da, e tem a
sua sede na Avenida do General Bernabé António Ferreira, 131, em
Negrais, freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação, onde entender.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 99 760 euros, cor-
respondente à soma das três seguintes quotas: uma de 72 326,01 euros
e outra de 2493,99 euros do sócio Carlos Francisco Sabino Gregório,
e uma de 24 940 euros das sócias Paula Rute Jorge Gregório (proprie-
tária da raiz) e Laura Joaquina (usufrutuária).

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210518

MICROINSTAL � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7632
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502800470; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 598/011221.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 � Apresentação n.º 598/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria João Silva Bravo Veiga Boga, com 4750 euros;
2) João Manuel Veiga Boga, com 250 euros.

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210517

CENTRO SHIATSU DE MARIA JUSTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 230
(Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 242/
011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 242/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Justina Ferreira Nunes, com 4500 euros;
2) António José Nunes Sampaio, com 500 euros.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210515

PORTA 5 � PRENDAS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 936
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503924962; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 266/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

3 � Apresentação n.º 266/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por todos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Fernando David de Abreu, com 250 euros;
2) Maria Judite Cotta Fonseca Carvalho David de Abreu, com 250

euros;
3) Marta Sofia Fonseca Carvalho David de Abreu, com 2250 euros;
4) Teresa Cristina Fonseca Carvalho David de Abreu, com 2250

euros.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210513

LEXDOMUS � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 039
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503419281; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 49/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

6 � Apresentação n.º 49/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria da Graça Amaral Correia Pires da Mota, com 2500 euros;
2) Rogério Paulo Vigário Mota, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210511

RIKRAF � PROJECTOS GESTÃO E NOVAS
TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 538
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504117475; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 228/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 228/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por todos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Alberto Abreu Pires Guerra, com 4000 euros;
2) Ricardo Nuno Borges Pires Guerra, com 500 euros;
3) Rafael Duarte Borges Pires Guerra, com 500 euros.
Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à

prestação de contas, relativa ao ano de 2000.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210509

PEDROSO DE MATOS FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1811
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500656312; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 207/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

6 � Apresentação n.º 207/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por todos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Mariana Pinto de Matos, com 2000 euros;
2) Pedroso de Matos Figueira, com 1000 euros;
3) António Pinto Figueira, com 1000 euros;
4) Filipe Pinto Figueira, com 1000 euros.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210508

A TENDA DO CACÉM � MINIMERCADO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1962
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500585154; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 150/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

18 � Apresentação n.º 150/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 402 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) João Francisco Marques, com 2500 euros;
2) Maria Emília Silvestre Pereira Marques, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210504

DANIDRÉ � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 345
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505742900; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 63/011221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma DANIDRÉ � Pinturas de Construção
Civil, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Azedo Gneco, 26, 2.º, D,
Massamá, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, podendo ainda aquela instalar ou encer-
rar filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras formas de represen-
tação, em qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pinturas de constru-
ção civil e outras actividades conexas.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades, ainda que com o objecto diferente, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas, ou por qualquer forma
associa-se a outras sociedades.

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares desde
que a assembleia geral assim o delibere por unanimidade dos votos
representativos de todo o capital social até ao triplo do capital so-
cial.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, care-
cendo sempre do consentimento da sociedade, quando feita a estra-
nhos.

6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

A amortização de quotas será permitida:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
c) Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) No caso de qualquer quota ser cedida sem prévio consentimento

da sociedade a favor de terceiros;
e) No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade,

lesando os seus interesses.

São sócios: Carlos Manuel Afonso Raposo e Ana Paula Fernandes
Morais Raposo.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210501

TAPADA DOS GRILOS � ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3490
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501414860; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 620/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 500 000$
para 25 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros cada uma e pertencentes a cada uma das sócias Mul-
tiobjectivo � Construção Civil e Obras Públicas, L.da, e Júlia Maria
Morgado dos Santos Fernandes.

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

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210499

IQG � CONSULTORIA INDUSTRIAL, QUALIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5659
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502533425; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 652/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

13 � Apresentação n.º 652/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Carlos Alberto do Vale, com 500 euros;
2) Maria Helena Pinho Simões do Vale, com 2250 euros e 2250

euros.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142290
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ACTION GLOB � CONSULTORIA NEGÓCIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 615
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504193309; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 629/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
totalmente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$
para 10 000 euros, o qual se rege pelo contrato constante dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACTION GLOB � Consultoria
Negócios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça do 5 de Outubro, 52,
2.º, B, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria para negócios e
estudos de mercado. Importação e exportação de produtos alimen-
tares e industriais. Prestação de serviços nas áreas de foto-reportagem
e elaboração de artigos de opinião.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo
social e corresponde à soma de duas quotas: uma de 7500 euros do
sócio Piotr Pawel Gajek, e outra de 2500 euros da sócia Flávia Corrêa
Gajek.

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 � São gerentes os sócios Piotr Pawel Gajek e Flávia Corrêa
Gajek, já designados.

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 empre-
sas.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003124446

SOGER � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5982
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502387998; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 164/020325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

13 � Apresentação n.º 164/020325.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Joaquim, com 2500 euros;
2) Maria Gomes Dias Joaquim, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142223

MANUEL GUERRA � TESTES E EQUIPAMENTOS
VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 970
(Cascais); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 889/
011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 889/011227.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Silveira e Castro Guerra, com 3500 euros;
2) Maria Paula Simões do Carmo Paixão Barradas Guerra, com

1500 euros.

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142380

TEIRALI � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS E MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9913
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503597996; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 200/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

5 � Apresentação n.º 200/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Pearl Industries, Ltd., com 4900 euros;
2) José Luís de Sousa Ramos, com 100 euros.

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142053

SOMACERTO � GABINETE DE SERVIÇOS
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 190
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504010271; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 404/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 � Apresentação n.º 404/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Clara Gomes Ferreira Pinto, com 2500 euros;
2) Augusto Manuel Gomes Ferreira, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142088
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4D � IMAGEM E PROMOÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 142
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502916737; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 646/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

8 � Apresentação n.º 646/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Ernesto Empis de Lucena, com 4000 euros;
2) Ana Maria Campos Soares de Albergaria de Lucena, com 1000 euros.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142096

SINTRAUTO � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3116
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501080244; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 503/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

5 � Apresentação n.º 503/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por todos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Alves da Costa Coelho, com 1250 euros;
2) Alfredo Daniel de Jesus Sousa, com 1250 euros;
3) Francisco Farinheira Augusto, com 1250 euros;
4) A própria sociedade, com 1250 euros.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142142

NUCASE � CONTABILIDADE E ASSISTÊNCIA FISCAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2280
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501200827.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

7 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 69/011219.
Cessação de funções de vice-presidente do conselho de adminis-

tração de Carlos Alberto Botelho Caseiro, por renúncia, em 23 de
Novembro de 2001.

9 � Apresentação n.º 70/011219.
Designação para administrador de Sónia Isabel Carneiro Nunes,

solteira, residente na Rua de Vítor Hugo Moreira, 87, Rana, São
Domingos de Rana, em 23 de Novembro de 2001.

7 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 71/011219.
Deslocação de sede para a Avenida do General Eduardo Ga-

lhardo, 150, edifício Nucase, Carcavelos, freguesia de Carcavelos,
concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210496

GRAÇA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 396
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502516348; ins-
crições n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 4 e 5/020103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

8 � Apresentação n.º 4/020103.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 202 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Pinto dos Santos, com 2500 euros;
2) Maria da Conceição Pinto de Oliveira, com 2500 euros.
9 � Apresentação n.º 5/020103.
Designação para gerente de Maria da Conceição Pinto de Oliveira,

em 7 de Dezembro de 2001.

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

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210495

MECANO AUTO DE BERNARDO DE OLIVEIRA PEREIRA,
HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3135
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501373039; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 167/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 � Apresentação n.º 167/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria de Lourdes dos Santos Pereira, com 2500 euros;
2) Eduardo Manuel dos Santos de Oliveira Pereira, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142100

FERNANDES & MOREIRA � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5767
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501982566; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 610/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

6 � Apresentação n.º 610/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) João Francisco da Silva Fernandes, com 2500 euros;
2) Joaquim António Moreira Freire, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142150



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 145 � 26 de Junho de 200313 234-(44)

GANCHO � CAFÉ E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4556
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501847243; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 153/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

6 � Apresentação n.º 153/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 582 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Lourenço de Albuquerque, com 2500 euros;
2) Maria Alexandrina Nunes da Costa de Albuquerque, com 2500

euros.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142169

PROINTEL � PROJECTOS E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS E ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6190
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502472367; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 29/020104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 � Apresentação n.º 29/020104.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 552 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Paulo Jorge Jesus dos Santos, com 2500 euros;
2) Pedro Henrique Lino Ferreira da Silva, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210490

NESILVAS, CARNES QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6272
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502503599; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 167/020325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$
para 750 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, o qual passou a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 3750 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210487

VHP CONSULT, CONSULTORES DE ENGENHARIA
DE TRÁFEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8057
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502956348; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 177/020325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$
para 7500 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passou a ter
a redacção seguinte:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 7500
euros, está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 6750
euros, pertencente ao sócio José Manuel Dias Pereira Martins, e uma
do valor nominal de 750 euros, pertencente à sócia Helena Maria
Megre Eugénio Leal Martins.

Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas, relativas aos anos de 1998, 1999 e 2000.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210482

PROCONFIS � PROJECTOS, CONSTRUÇÃO
E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6961
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503017949; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 158/020325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$
para 7500 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passou a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3750 euros,
pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios António Luís
Queiroga Perdigão e Vera Maria Santos Camacho Botica Perdigão.

Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à
de contas, relativas aos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210478

A. M. � ENGENHEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6297
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501497382.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes ao registo de prestação de contas
dos anos de 1998, 1999 e 2000.

4 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210477

SAGER � INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 419
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504000179; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 52/020311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 52/020311.
Redenominação com reforço de capital.
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Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-
crito pelo sócio António Manuel de Albuquerque Pimentel e Lopes
da Cruz, com a quantia de 602 362$, e pela sócia Dora Cristina da
Silva Batista, com a quantia de 48$.

Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Manuel de Albuquerque Pimentel e Lopes da Cruz,

com 4900 euros;
2) Dora Cristina da Silva Batista, com 100 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210473

ROGÉRIO SETÚBAL & VALÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4013
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501499199; ins-
crição n.º 17; número e data da apresentação: 44/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

17 � Apresentação n.º 44/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Manuel de Oliveira Ferreira, com 2500 euros;
2) Maria de Lurdes Lopes Pais Ferreira, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142258

VELHO HÁBITO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3388
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501632115; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 701/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

8 � Apresentação n.º 701/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito pelo sócio Almerindo João Rupio, com a quantia de 422 169$,
e pela sócia Clarisse Gonçalves de Campos Rupio, com a quantia de
80 241$.

Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas (unificadas):
1) Almerindo João Rupio, com 4001,20 euros;
2) Clarisse Gonçalves de Campos Rupio, com 500 euros;
3) Armando Ferreira de Magalhães, com 498,80 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142266

RCGC � COMUNICAÇÕES GLOBAIS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9358
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503868140;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 73 e 74/010918.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Jorge Manuel Lopes Rocha, por renúncia, em 10 de Ju-
lho de 1998.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto aos arti-
gos 3.º e 4.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem a só-
cios e não sócios, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes am-
bos os sócios.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142282

C. M. P. � CONSULTÓRIO MÉDICO-CIRÚRGICO
DA PALMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6364
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502833602; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 609/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 609/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Maria Lameiras, com 2500 euros;
2) Maria Luísa Dias dos Santos Lameiras, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142304

CPPS � GESTÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7620
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503230294; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 301/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

7 � Apresentação n.º 301/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Stela Aguiar Pimenta, com 2500 euros;
2) Mário José Gomes Lopes, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142312
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S. M. G. � HIGIENE INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 577
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505587050; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 10/030210 (compl.)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcial-
mente o contrato social, quanto aos artigos 1.º, n.º 1 e 3.º, os quais pas-
sam a ter a redacção seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. M. G. � Higiene Industrial,
L.da, e vai ter a sua sede social na Alameda da Guia, 190, 1.º, frente,
Quinta do Rosário, freguesia e concelho de Cascais.

3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 13 000 euros, pertencente à sócia Solange de Santiago Mar-
tins Gomes, e outra do valor nominal de 12 000 euros, pertencente
ao sócio Jorge Dias Pires da Rocha.

Gerente designado: Jorge Dias Pires da Rocha.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142339

FERNANDO CASTANHO � CONSULTORES
FINANCEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 539
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505345943; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 648/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 648/011221.
Designação para gerente de Fernando Gonçalo Caeiro Centeno

Castanho, em 28 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142347

JUBILEU � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3484
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501743839; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 601/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

5 � Apresentação n.º 601/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Antunes Gonçalves, com 2500 euros;
2) Adelino Marques Antunes, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142355

DOCTORTEL � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 554
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504476530; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 18/020426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 50 000
euros para 79 100 euros, tendo sido alterado o artigo 5.º, o qual passou
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 79 100 euros, representado por 7910 acções
com o valor nominal de 10 euros cada, encontrando-se realizado
em dinheiro e outros valores quanto a 58 730 euros, devendo o re-
manescente ser realizado, em dinheiro, no prazo máximo de 12 meses.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210469

EQUIPACENTRO � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 582
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503613436;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 41/020417.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 41/020417.
Cessação de funções de gerente de Mário Rui Alves de Sousa

Martinho, por renúncia, em 21 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210466

ENGLIS � GABINETE DE ENGENHARIA CIVIL
DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7339
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502293896;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 44 e 45/020305.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 640 000$
para 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º, n.º 1 e 3.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENGLIS � Gabinete de Enge-
nharia Civil de Lisboa, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Carlos
Silva, 35, Oeiras, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho
de Oeiras.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de 2500
euros cada uma, na titularidade, respectivamente, do sócio Rui Ma-
nuel Diniz da Silva Fanha Vicente e da sócia Anabela Albino Faria
Fanha Vicente, nomeação de ambos os sócios como gerentes da
sociedade.

Mais certifico que cessaram funções de gerente Maria Luísa
Samouco Oliveira Gomes, João Carlos de Jesus Marreiros Rodrigues
Loureiro e José Carlos Abrantes dos Santos Clemente, por renúncia,
em 21 de Dezembro de 2001.

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210462

JOÃO FARINHA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4859
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501488510; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 62 e 63/020124.
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Certifico que a sociedade em epígrafe, foi transformada em socie-
dade anónima, tendo sido reforçado o capital de 50 000 000$ para
2 500 000 euros, o qual passa a reger-se pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Farinha & Filhos, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da construção civil em
qualquer das suas modalidades, incluindo a de dar ou receber de ar-
rendamento andares, lojas ou fracções autónomas, em regime de
propriedade horizontal dos prédios que venha a construir ou com-
prar; urbanizações; compra e venda de imóveis; revenda dos adqui-
ridos para esse fim; representação e comercialização de materiais e
equipamento para a construção civil.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir e alienar, livremente, participações
sociais noutras sociedades de responsabilidade limitada, com objecto
idêntico ou diferente do atrás referido, bem como em sociedades
reguladas por legislação especial e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Alameda de António Sérgio, 7,
piso 1.º, sala B, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, po-
derá a sociedade transferir a sua sede social para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 2 500 000 euros, representado por 250 000
acções, com o valor nominal de 10 euros cada e está integralmente
subscrito e realizado em dinheiro.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são ao portador e serão representadas por títulos
de 1, 10 e 100 acções.

2 � Os títulos serão subscritos pelo presidente do conselho de
administração, podendo a respectiva assinatura ser de chancela.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar ac-
ções próprias.

2 � Igualmente, nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias.

3 � A sociedade terá direito de preferência na venda de acções
pelos accionistas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

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

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas.
2 � A cada acção corresponde um voto.

3 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia
geral, pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou ascendente,
qualquer membro do conselho de administração ou accionista, me-
diante carta ao presidente da mesa.

4 � As pessoas colectivas serão representadas por pessoa a quem,
legal ou voluntariamente, couber a respectiva representação.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, eleitos pela assembleia geral por um período de três
anos.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade terá um conselho de administração, constituído
por três membros, ou seja, um presidente, um vice-presidente e um
vogal, a eleger em assembleia geral.

2 � Os administradores serão eleitos por períodos de três anos,
sendo o presidente e o vice-presidente nomeados pela assembleia
geral que eleger o conselho de administração.

ARTIGO 12.º

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

2 � É, porém, vedado aos membros do conselho de administra-
ção, vincular a sociedade em actos estranhos aos interesses da mesma.

ARTIGO 13.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura do vice-presidente do conselho de administração;
c) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que deve
ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas. Tal fiscal único terá um suplente, nos termos legais.

ARTIGO 15.º

O fiscal único e o seu suplente serão eleitos pela assembleia geral por
um período de três anos.

CAPÍTULO IV

Disposições diversas

ARTIGO 16.º

Os lucros sociais, retirada a parte destinada a constituir as reser-
vas obrigatórias, terão o destino que lhes for dado por deliberação
tomada pela assembleia geral.

Certifico ainda:
4 � Apresentação n.º 63/020124.
Designação dos órgãos sociais, em 27 de Setembro de 2001.
Conselho de administração: presidente � João Farinha; vice-

-presidente � Vítor João dos Santos Farinha; vogal � Maria Emília
Carvalho dos Santos Farinha.

Fiscal único � Maia, Mesquita & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede na Avenida do Infante Santo, 40,
1.º, direito, Lisboa, representada por João Pedro Prestes Maia e Silva,
revisor oficial de contas; suplente � Gabriel Fernando Martins de
Mesquita Gabriel, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua
do Maestro António Taborda, 44, Lisboa.

Prazo: triénio de 2001-2003.

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210459
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DESIBANHO � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8451
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503095338; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 28/020222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

21 � Apresentação n.º 28/020222.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 24 100$, realizado em dinheiro.
Artigo alterado: 5.º
Termos de alteração:
Capital: 50 000 euros, representado por 200 acções, no valor no-

minal de 250 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210456

CARFOR � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 928
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503936790; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 28/020503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 75 000 000$
para 1 500 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º e 4.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CARFOR � Comércio Automóvel,
L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de São Carlos, Mem Mar-
tins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 1 500 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo, conforme escrituração e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor de 172 750
euros, pertencente a EVICAR � Comércio de Camiões, S. A.; uma
de 221 125 euros, pertencente a PARTENERG � Participações
Energéticas SGPS, S. A.; uma de 122 500 euros, pertencente a
OPEC � Contabilidade e Gestão, L.da; uma de 52 275 euros e outra
de 100 euros, pertencentes a Madeira Henriques, Consultores, L.da;
duas, respectivamente, de 306 250 euros e 83 330 euros, perten-
centes a Nave 2 � Sociedade Imobiliária e Comércio de Automó-
veis, L.da, e uma de 541 670 euros, pertencente a Rentequipa Capi-
tal � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210454

FÁBRICA DE CARROCERIAS SABINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5269
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502138335; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 25/011130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

3 � Apresentação n.º 25/011130.
Facto: redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Adelino David Rosa Sabino, com 3500 euros;
2) Maria Natalina Colaço Francisco Sabino, com 1500 euros.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210452

HIPERMÓVEL � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6911
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500625980; ins-
crição n.º 25; número e data da apresentação: 35/020110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

25 � Apresentação n.º 35/020110.
Designação dos órgãos sociais, em 18 de Abril de 2001:
Conselho de administração: presidente � Jacques Maurice Eugene

Grad, casado; vogais � Per Joman Kaufman, casado, e Pascale Amiel,
casado.

Fiscal único � João Fernandes & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede no edifício Monumental, Ave-
nida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa, representada por Rui
Miguel Nogueira Machado, revisor oficial de contas; suplente �
Figueiredo, Neves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede no edifício Monumental, Avenida da Praia da
Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa, representada por Paulo Guilherme Quartin
Figueiredo, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2000-2003.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210449

CARTORRES � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9606
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503382256; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 277/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

7 � Apresentação n.º 277/011227.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Caroço Peraboa, com 2500 euros;
2) João Manuel Salgueiro Peraboa, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210445

TUBOTAVARES � TUBOS E ACESSÓRIOS
PARA CANALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9744
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503423556; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 240/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

3 � Apresentação n.º 240/011227.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
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Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Santo Tavares, com 2500 euros;
2) Inês Gaudêncio Ramalho Horta Tavares, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210439

SÉTIMA ARTE � TRADUÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 594
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503825328; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 12/020130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 4.º, o qual passou
a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, respectivamente, do valor nominal de
997,60 euros e de 4002,40 euros, ambas da sócia Isabel Maria Matoso
Monteiro, constituindo a primeira seu bem próprio.

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

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210436

ROTA DO SOL � ENGOMADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 403
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504221000; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 65/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 65/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Idalina Pereira da Silva Serralheiro Dias, com 2500 euros;
2) Anabela Pereira da Silva Dias Lourenço, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210433

JORGE VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 691
(Cascais); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 612/
011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 612/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Jorge Ruaud Vila, com 2500 euros;
2) Ana Paula da Cruz Segundo Vila, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142401

MENDONÇA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2856
(Cascais); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 372/
011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 150 000$
para 2 000 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no va-
lor nominal de 1 350 000$, pertencente ao sócio António José
Cardia Mendonça, e outra no valor nominal de 650 000$, perten-
cente ao sócio João José Serra de Mendonça.

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

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142410

UNÂNIME MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 556
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505499150; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 30/020207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Unânime Mobiliário, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede em São João das Lampas, na Estrada Principal, 37,
Fachada, freguesia de São João das Lampas, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exporta-
ção e representações de mobiliário e decorações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma única quota do valor nominal de 5000
euros, pertencente ao único sócio António Luís de Barros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, pertencem à
gerência nomeada pelo único sócio.

2 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal for deliberado
pelo único sócio.

3 � É designado gerente Samuel Esperança Barros, casado, resi-
dente na Praceta do Bom Sucesso, lote 3, Alvide, Cascais.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003175865
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PINTO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1184
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500397104;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 10; número e
data das apresentações: of. e 80/020424.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Mário Aguiar Dias Barata, por renúncia, em 21 de Março
de 2002.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, quanto aos arti-
gos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 6000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota no va-
lor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Nélson Almeida
dos Santos, e uma quota no valor nominal de 3000 euros, perten-
cente à sócia Arminda da Conceição Correia Moreno.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, basta a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003272186

ARQUIPORTELA � PROJECTOS DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 465
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505865009; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 131/020118.

Certifico que 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 ARQUIPORTELA � Projectos
de Arquitectura, L.da, e tem a sua sede no Centro Escritórios de
Sintra, salas 3 e 8, Avenida do Almirante Gago Coutinho, 17, fre-
guesia de Sintra (Santa Maria), concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a execução de estudos e projectos
das diferentes vertentes da construção civil, nomeadamente projec-
tos de arquitectura, projectos de especialidade (água, gás), projectos
de arranjos de exteriores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já entrado na caixa social, é de 5000 euros
e está dividido da seguinte forma:

a) Três quotas no valor nominal de 900 euros, pertencente uma
a cada um dos sócios Alfredo José Batista Neves Nunes, Henrique
António Rodrigues Completo Cosme e João Manuel Jerónimo Cor-
reia;

b) Uma quota no valor nominal de 1250 euros, pertencente à
sócia Ana Paula Mateus Bento e Costa;

c) Uma quota no valor nominal de 450 euros, pertencente ao sócio
João Manuel Tanganho Leitão Bento;

d) Uma quota no valor nominal de 600 euros, pertencente ao
sócio António Pedro Ricardo Carvalhais.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dela, activa ou passivamente, podendo ser ou não remunerada, confor-

me for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Ana Paula
Mateus Bento e Costa, António Pedro Ricardo Carvalhais e João
Manuel Tanganho Leitão Bento, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de dois gerentes
sendo necessária a assinatura da gerente Ana Paula Mateus Bento e
Costa.

3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações ou em quaisquer outros actos estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
-lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição
ou reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; porém, as ces-
sões, totais ou parciais, a título oneroso, a favor de não sócios, de-
pendem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado o
direito de preferência, em primeiro lugar, à sociedade, e aos sócios
não cedentes, em segundo.

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003272151

ABOY TORRES � PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 791
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505986930; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 69/020402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aboy Torres � Pintura e Imper-
meabilização, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida dos Heróis da
Liberdade, 32, 7.º-A, no lugar e freguesia de Massamá, concelho de
Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar, livremente, a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
extinguir filiais, sucursais, delegações, agências ou qualquer outra
forma local de representação, quer no território nacional, quer no
estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de pintura e colo-
cação de vidros, revestimentos de pavimentos e paredes, imper-
meabilizações gerais, outras actividades de acabamentos de constru-
ção civil.

3.º

O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais de
1700 euros, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo de
todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

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

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; porém, a
favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade, sendo
conferido o direito de preferência à sociedade, em primeiro lugar, e
aos sócios não cedentes, em segundo.

São sócios: Fernanda da Conceição Regedor, António Eduardo
Aboy Regedor e Teodoro Regedor Aboy Torres.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249486
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ANDRÉ FERREIRA & FERREIRA � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 074
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504161407; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 134/020401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 134/020401.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) André Pedroso Ferreira, com 2500 euros;
2) Alexandre Pedroso Ferreira, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249184

PINTO & BENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 913
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500217858; inscri-
ções n.os 49 e 50; números e data das apresentações: 47 e 48/
030211.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi transformada em socie-
dade anónima, passando a denominar-se Pinto & Bentes, S. A., a
qual passa a reger-se pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pinto & Bentes, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o projecto, construção e manuten-
ção de instalações eléctricas de alta, média e baixa tensão e sub-
-estações e, ainda, instalações mecânicas, telecomunicações, redes
de gás, vias de comunicação rodoviárias e férreas, bem como redes
de saneamento e água.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado, e tem a sua
sede na Avenida do Almirante Gago Coutinho, 161, 2725-322 Mem
Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da administração poderá a sociedade
transferir a sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais,
agências ou qualquer outra forma de representação permanente, em
território nacional ou estrangeiro.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 575 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � Cada acção tem o valor nominal de 1 euro.

2 � As acções são ao portador e serão representadas por títulos
de 100, 500 ou 1000 acções.

3 � As acções podem revestir a forma escritural.
4 � Os títulos serão assinados pela administração, podendo as

assinaturas ser de chancela.
ARTIGO 7.º

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

2 � Igualmente, nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias, bem como realizar sobre elas, quaisquer
operações em direito permitidas.

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

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

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

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas.
2 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia

geral, mediante carta dirigida ao presidente da mesa.
3 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas pela

pessoa a quem, legal ou voluntariamente, couber a respectiva repre-
sentação.

ARTIGO 10.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral, pelo período de três anos
de entre accionistas ou outras pessoas.

2 � Não obstante eleitos por prazo certo, os membros da mesa
da assembleia geral mantêm-se em funções até à sua substituição.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais, serão convocadas, com a antecedência mí-
nima de 30 dias.

ARTIGO 12.º

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

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração é composto por três membros.
2 � Os administradores podem não ser accionistas e serão elei-

tos pelo período de três anos, podendo ser reeleitos.
3 � O presidente do conselho de administração será indicado pela

assembleia que eleger os administradores.
4 � A responsabilidade do administrador será ou não caucionada,

conforme for deliberado pela assembleia geral.
5 � O conselho de administração poderá designar num ou mais

administradores-delegados, definindo os limites da delegação.
6 � A administração poderá nomear procuradores para a socie-

dade, nos termos gerais de direito.

ARTIGO 14.º

A remuneração da administração será fixada em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

1 � Aos administradores compete representar e gerir a sociedade
nos mais amplos termos em direito permitidos.
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2 � É, porém, vedado aos administradores, vincular a sociedade
em actos estranhos ao interesse da mesma.

ARTIGO 16.º

A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Com a assinatura de um procurador.

CAPÍTULO VI

Conselho fiscal

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, revi-
sor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, que
terá um suplente com as mesmas qualificações.

2 � O fiscal único não pode ser accionista e será eleito pelo
período de três anos pela assembleia geral, podendo ser reeleito.

3 � É aplicável ao fiscal único, com as necessárias adaptações, o
disposto no artigo 14.º

4 � A responsabilidade do fiscal único será ou não caucionada,
conforme for deliberado pela assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 18.º

Os lucros sociais, subtraída a parte destinada a constituir as reser-
vas obrigatórias, terão o destino que lhes for dado por deliberação
da assembleia geral, sem qualquer limitação que não seja a decor-
rente de disposição legal imperativa.

ARTIGO 19.º

Em caso de liquidação da sociedade e salvo deliberação em con-
trário, os administradores em exercício, contra os quais não esteja
em curso, ou tenha sido deliberada a instauração de acção de respon-
sabilidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

Certifico ainda:
50 � Apresentação n.º 48/030211.
Designação dos órgãos sociais, em 2 de Janeiro de 2003:
Conselho de administração: presidente � Alípio Marques Maga-

lhães Fernandes; vogais � Pedro José Ferreira Galupa e Jesus José
Henriques Fernandes.

Fiscal único � Pedro Leandro & António Belém, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Praça de Francisco Sá
Carneiro, 12, 1.º, direito, Lisboa, representada por António Maria
Velez Belém, revisor oficial de contas; suplente � Pedro Manuel da
Silva Leandro, revisor oficial de contas, residente na Praça de Fran-
cisco Sá Carneiro, 12, 1.º, direito, Lisboa.

Prazo: triénio de 2003-2005.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000772030

AIRES FRANCO & FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6253
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502222794; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 22/020228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

3 � Apresentação n.º 22/020228.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado por incorporação de

reservas legais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) António Aires Franco Fernandes Gonçalves, com 2500 euros;
2) Maria Leonor Traveira Franco Gonçalves, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249273

COMPAQ COMPUTER PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9172
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503121460.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

19 � Apresentação n.º 63/021203.
Designação para revisor oficial de contas efectivo de Ernst &

Young Audit & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, com sede na Avenida da República, 90, 6.º, Lisboa, representada
por Óscar Manuel Machado de Figueiredo, revisor oficial de contas,
e para revisor oficial de contas suplente de Fernando Brás, revisor
oficial de contas, residente na Rua de Loureiro Borges, 6, 4.º, es-
querdo, Miraflores, em 27 de Novembro de 2002.

20 � Apresentação n.º 64/021203.
Projecto de fusão.
Sociedade incorporante: HEWLETT � Packard Portugal, L.da,

com sede no edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo,
Oeiras.

Sociedade incorporada: a própria sociedade.
Modalidade: transferência global de património.
17 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 33/021219, prévia à

inscrição n.º 19.
Cessação de funções de revisor oficial de contas efectivo de

A. Gândara, O. Figueiredo & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, por renúncia, em 30 de Outubro de 2002, e de re-
visor oficial de contas suplente de S. Vás Lima & F. Brás, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, por renúncia, em 7 de Novembro
de 2002.

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

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788564

PARTECH, INC
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 640
(Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/
021122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 30/0211221.
Alteração da sede da sucursal: para Sintra Business Park, edifício I,

1.º, B, Zona Industrial de Albarraque, freguesia de São Pedro de
Penaferrim, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000833730

HEWLETT � PACKARD PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 291
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502407697.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

30 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 58/021203.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 145 � 26 de Junho de 2003 13 234-(53)

Cessação de funções do fiscal único efectivo de A. Santos, J. Al-
ves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por
renúncia, em 3 de Outubro de 2002, e de fiscal único suplente de A.
Gândara, O. Figueiredo & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, por renúncia, em 7 de Novembro de 2002.

34 � Apresentação n.º 59/021203.
Designação para fiscal único efectivo de Ernst & Young Audit &

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
Avenida da República, 90, 6.º, Lisboa, representada por João Carlos
Miguel Alves, revisor oficial de contas, e para fiscal único suplente
de Óscar Manuel Machado de Figueiredo, revisor oficial de contas,
residente na Rua do Dr. António Martins, 21, 4.º, Lisboa, em 27 de
Novembro de 2002.

Prazo: triénio em curso de 2002-2004.
35 � Apresentação n.º 60/021203.
Projecto de fusão.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: Compaq Computer Portugal, L.da, com sede

na Rua do Dr. António Loureiro Borges, 7-A, 7.º, Empreendimento
Arquiparque, Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

Modalidade: transferência global de património.
Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Capital: 2 160 000 euros.

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

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788521

CSC � COMPUTER SCIENCES (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 673
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503948390; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 19/021129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

10 � Apresentação n.º 19/021129.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Termos de alteração:
Sede: Alagoas Park, edifício 1, freguesia de Porto Salvo, conce-

lho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788718

REVOZEPPELIN IBÉRICA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 343
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 159/
020319.

Certifico que entre Patrícia Raquel Amaral Veloso Rocha de Oli-
veira, Nuno Alexandre Afonso Reis, Ana Paula Amaral Veloso Ro-
cha de Oliveira e Daniel Diaz Schustakowitz, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REVOZEPPELIN IBÉRICA �
 Comércio de Máquinas e Equipamentos Publicitários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Minho, bloco 1, 2.º, A,
no Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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, expor-
tação, representação e aluguer de máquinas e equipamentos publici-
tários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas iguais do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade 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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003193510

BMFRNMR, CONSULTORES DE INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 260
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/
020612.

Certifico que entre Nuno Miguel Rocha dos Santos Moreira Rato
e Bruno Miguel Ferreira Rodrigues, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BMFRNMR, Consultores de
Internet, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cândido de Oliveira, 37,
no lugar e freguesia de Caxias, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda 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 consultoria nas área de
Internet, informática e gestão. Formação em novas tecnologias.

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 5000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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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 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 empre-
sas.

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 se-
guida, 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;
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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003193472

PROJECTO & MALHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 477
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506282481; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 56/021004.

Certifico que 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 Projecto & Malhão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Luís Augusto
Colares, 113, rés-do-chão, Azenhas do Mar, freguesia de Colares,
concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de proprieda-
des e revenda dos adquiridos para o mesmo fim e construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Jorge de
Penaguião Celestino Soares Cavalleri, e duas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel
Gabriel dos Santos Malhão e Joaquim José Lopes Projecto.

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 remu-
nerada, 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, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249745

SOL E LUAR � PROMOÇÃO DE EVENTOS, LAZER
E AVENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 324
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506265340; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 28/020814.

Certifico que 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 Sol e Luar � Promoção de Even-
tos, Lazer e Aventura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Choupos, 35, na
Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

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 promoção e organização de
eventos sem instalações próprias, designadamente actividades de lazer
e aventura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 6250 euros cada uma e uma de cada
sócio.

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, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

São sócios: Carlos Rui Fontoura Prazeres e António Frederico de
Jesus Marreca.

Está conforme o original.

15 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249435

RICOFISH � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 440
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
020902.

Certifico que entre José Filipe Calado Coelho e Delfim dos San-
tos Mamede, 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 RICOFISH � Importação e Ex-
portação e Produtos Alimentares Congelados, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Manuel de
Arriaga, 32, 2.º, esquerdo, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação e
comércio de produtos alimentares frescos e congelados, criação e
comércio de peixes e mariscos vivos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 12 500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � 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, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, 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 empre-
sas.

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 se-
guida, 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 contrato 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por mai-
oria, 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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003124500

ALAVAN � GESTÃO E ANÁLISE FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 595
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
021108.

Certifico que entre Sónia Maria Veloso dos Santos de Faria e Gisela
Barbosa Lopes, 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 ALAVAN � Gestão e Análise
Financeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Empresarial Elos
Park II, escritório 22, freguesia de São Marcos, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de consultoria para
negócios e a gestão e contabilidade, gestão pessoal, gestão imobili-
zado, análises financeiras e realização de cursos, seminários, sim-
pósios, forum e mega eventos nas diversas áreas de gestão e exce-
lência empresarial.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
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valor nominal de 3500 euros, pertencente à sócia Sónia Maria Ve-
loso dos Santos de Faria, e uma outra no valor nominal de 1500
euros, pertencente à sócia Gisela Barbosa Lopes.

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 remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003175733

ARTBUSINESS � COMPRA E VENDA DE BENS
IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 390
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
020808.

Certifico que entre Paulo Manuel Aguiar da Silva e Marina de Jesus
Moscão Lopes, 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 ARTBUSINESS � Compra e
Venda de Bens Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Teixeira Go-
mes, 23, 7.º, direito, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis e a revenda dos adquiridos para o mesmo fim. Remodelação de
bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 250 000 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, a qual poderá não ser remu-
nerada, 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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Manuel Aguiar
da Silva.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003225188

R. M. CUNHA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 780
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
020829.

Certifico que 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 R. M. Cunha, Sociedade de Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Fontainhas, lote 7,
em Conceição da Abóboda, freguesia de São Domingos de Rana,
concelho de Cascais.

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 actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Manuel da
Cunha, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio
Rui Manuel Ferreira da Cunha.

ARTIGO 4.º

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

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, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 2003124225
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SNACK-BAR A SANDOCHA REAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 609
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021118.

Certifico que Maria Rosa de Almeida Melo Franco, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Snack-Bar A Sandocha Real,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Zambujal, 13, loja,
Algueirão-Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, con-
celho de Sintra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimento
de restauração e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade competem à sócia
única, ficando desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003218980

ABREU & AMORIM � PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 735
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/
030103.

Certifico que entre Rui Manuel Rodrigues de Abreu e Manuel
Ferreira de Amorim, 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 Abreu & Amorim � Prestação
de Cuidados Médicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Oeiras, na Rua de J. Kubitchek
de Oliveira, 4, 2.º, esquerdo, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra,
concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de cuidados médi-
cos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 3500 euros, titulada pelo sócio Rui Manuel Ro-
drigues de Abreu, e outra do valor nominal de 1500 euros, titulada
pelo sócio Manuel Ferreira de Amorim.

2 � 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 Rui Manuel Rodrigues
de Abreu.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, 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;
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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003225269

ORGANICONSULT � CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 587
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506070107; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 64/020605.

Certifico que 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 ORGANICONSULT � Con-
sultoria Organizacional de Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ilha Terceira, 324, 1.º,
direito, em Sassoeiros, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
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mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços no âm-
bito da consultoria organizacional, da gestão e da informática.
Consultoria financeira e contabilística. Formação nas áreas anterior-
mente referidas e contabilidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de 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 compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade 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 segui-
da se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em falida,
ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem consenti-
mento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

São sócios: Luís Jorge Quaresma Jéca e Maria Paula de Lima da
Palma Bodas Jéca.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249478

FRESHIDEIA � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE FRANQUIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 450
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506250288; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 72/020927.

Certifico que 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 FRESHIDEIA � Gestão e Ex-
ploração de Franquias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque Aermigeste, armazém 6,
Rua de Marciano Tomaz da Costa, freguesia de São Marcos, conce-
lho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e exploração de fran-
quias; comércio por grosso e a retalho e aluguer de equipamentos
para fornecimento de bebidas e outros bens consumíveis, represen-
tação de máquinas conexas com as actividades referidas.

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 uma e uma de cada sócia.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada, conforme aí for
deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de 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 não sócios Pedro Miguel
Prates Vieira e Anabela Sofia Fructuoso de Diós dos Reis Cupido, já
identificados.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, 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 contrato 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação, tomada por maio-
ria, 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
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os gerentes podem levantar a totalidade do capital social deposi-
tado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, aquisição de equipamento e instalação da sede social, mesmo
antes do seu registo definitivo.

São sócias: LOGIPLUS � Distribuição de Serviços e Logística,
L.da, e Openplus Service � Prestação de Serviços de Marketing, L.da

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249443
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ARMANDO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 010
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500160333; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 458/011226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 60 000 000$
para 598 558 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, o qual passou
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, conforme escrituração, é de 598 558 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
299 279 euros, pertencente à sócia ORNAMAG � Mármores e Gra-
nitos Ornamentais, S. A., e uma no valor nominal de 299 279 euros,
pertencente à sócia TIMOZ � Transformadora Industrial de Már-
mores de Estremoz, L.da

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210492

OPENPLUS SERVICE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 293
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506209784; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 72/020805.

Certifico que 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 OPENPLUS SERVICE � Pres-
tação de Serviços de Marketing, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de São Paulo, 22,
9.º, frente, freguesia de São Marcos, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços nas áreas
de marketing, publicidade e vending.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � 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, a qual poderá não ser remu-
nerada, 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 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Anabela Sofia Fruc-
tuoso de Diós dos Reis Cupido.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

São sócias: Joana Graça Facha Leitão Rodrigues e Anabela Sofia
Fructuoso de Diós dos Reis Cupido.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000795340

CÉLIA MINEIRO � GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 636
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505596016; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 65/030128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 5000 euros
para 5500 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º, n.º 1 e 3.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Célia Mineiro � Ginecologia/
Obstetrícia, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita social, é de 5500 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 5000 euros,
titulada pela sócia Célia Fernandes Laham Mineiro, e outra do valor
nominal de 500 euros, titulada pela sócia Maria Otília Félix Cozi-
nheiro Rafael.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249028

ESTETICMIND � ESPAÇO DE ESTÉTICA
E PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 100
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506423573; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 86/030109.

Certifico que 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 ESTETICMIND � Espaço de
Estética e Psicologia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de São Miguel, Arca-
das de São Miguel, 249-F, em Sassoeiros, freguesia de Carcavelos,
concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de esté-
tica e de psicologia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5004 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
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tas iguais do valor nominal de 2502 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias e a não sócia
Ana Paula da Silva Batista Vitorino, casada, residente na Rua das
Camélias, lote 212-A, Boa Água 3, Fonte de Negreiros, Quinta do
Conde, Sesimbra.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

São sócias: Maria Manuela da Silva Rocha Areias e Maria do
Rosário de Sousa Simões Ferreira.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142428

PREMIVALOR � ESTUDOS, INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 642
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
021113.

Certifico que entre Telmo Francisco Salvador Vieira e Odete da
Conceição Pereira Rodrigues Vieira, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PREMIVALOR � Estudos, In-
vestimentos e Participações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Abel Manta, 18, 3.º,
esquerdo, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de
Oeiras.

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

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para o mesmo fim, administração de
propriedades, o projecto, a construção, recuperação e beneficiação
de imóveis, a promoção imobiliária, a realização de investimentos

imobiliários e outros por conta própria. A realização de estudos e a
prestação de serviços de consultoria imobiliária e de gestão empre-
sarial, bem como o exercício da actividade de formação na área de
gestão empresarial. A sociedade poderá deter participação sob a forma
de investimentos mobiliários a título não profissional e imobiliá-
rios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4750 euros, titulada em nome do sócio Telmo
Francisco Salvador Vieira, e outra do valor nominal de 250 euros,
titulada em nome da sócia Odete da Conceição Pereira Rodrigues
Vieira.

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 compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remunerada, conforme aí for delibe-
rado.

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 nomeados gerente o sócio Telmo Francisco
Salvador Vieira.

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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas à sociedade é livre, mas a cessão onerosa ou
gratuita de quotas entre sócios ou terceiros depende do consenti-
mento dos sócios não cedentes que representem a maioria do capi-
tal, sendo que na cessão de quotas a terceiros, adicionalmente, os
sócios não cedentes terão direito de preferência.

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;
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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003193383
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FMR � RACING SYSTEMS, COMÉRCIO
E PERSONALIZAÇÃO DE MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 781
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 91/
030109.

Certifico que entre Pedro Miguel Rafael Marques, Fernando Ricardo
Sousa Neves Oliveira e David Manuel Raposo Dionísio, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FMR � Racing Systems, Comér-
cio e Personalização de Motos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ribeiro de Carvalho, 3,
cave esquerda, traseiras, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
paração, comércio por grosso e a retalho, transformação, perso-
nalização e comissionista de motos e seus acessórios. Organização
de eventos desportivos e recreativos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 1667 euros cada uma e uma de 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 compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade 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 empre-
sas.

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 se-
guida, 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 contrato 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação, tomada por maio-
ria, 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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003175849

TELEMESA � REFEIÇÕES AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 723
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505220652; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 57/021216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 1.º, n.º 2, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Nunes Se-
queira, 84, loja G, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142061

INTO � PRONTO-A-VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 284
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 86/
020621.

Certifico que entre Amadeu Manuel Martins Ramos e Maria do
Céu Bettencourt da Rosa Carvalheiro, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INTO � Pronto-a-Vestir, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Nunes, 14, 9.º,
esquerdo, Quinta do Marquês, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra,
concelho de Oeiras.

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 comercialização, importação
e exportação de vestuário e acessórios de moda.

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 só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente 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 e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003193405

AGE � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 081
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/
020607.

Certifico que entre Carlos Gomes Vaz, Carlos Alberto Ramos Vaz
e António Ferreira Coelho, 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 AGE � Mediação de Seguros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Sintra, na Avenida do Movi-
mento das Forças Armadas, 14-B, freguesia de Santa Maria e São
Miguel, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda 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 actividade de mediação de se-
guros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas no
valor nominal de 2250 euros cada, tituladas uma por cada sócio
Carlos Gomes Vaz e António Ferreira Coelho, e outra no valor
nominal de 500 euros, titulada pelo sócio Carlos Alberto Ramos Vaz.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 200 000 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 remunerada, con-
forme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade 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 cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, com excepção da cessão a
descendentes em que não é necessário consentimento.

ARTIGO 6.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;
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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003124470

VENÂNCIO & FILHOS, FRIO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 182;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/020705.

Certifico que entre José António Marau Venâncio, Maria Helena
Pinto Neves Costa Venâncio, Susana Alexandra Costa Vanâncio e
Bruno Miguel Costa Venâncio, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Venâncio & Filhos, Frio Indus-
trial, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Louros, 8, no lugar e
freguesia de São Marcos, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma 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 no comércio, montagens e repa-
ração de equipamento de frio.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma no
valor nominal de 3500 euros, titulada pelo sócio José António Marau
Venâncio; uma no valor nominal de 1000 euros, titulada pela sócia
Maria Helena Pinto Neves Costa Venâncio, e duas no valor nomi-
nal de 250 euros cada, tituladas uma por cada um dos sócios Bruno
Miguel Costa Venâncio e Susana Alexandra Costa Venâncio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José António Marau
Venâncio.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003193391
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COMUTAR � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 213
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 76/
020712.

Certifico que entre Kifuta Miguel e Fernando da Piedade Dias Neto,
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 COMUTAR � Instalações Eléc-
tricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Victor Cordon, 5, 1.º,
A, no lugar e freguesia de Belas, concelho de Sintra.

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 montagens e instalações eléc-
tricas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003193413

DOTVENDING � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 090
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
020611.

Certifico que entre José Manuel Serigado Pereira, Alexandre José
Pinela Lemos e Carlos Manuel Marques Almeida, 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 DOTVENDING � Comércio de
Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque Industrial Unifa, ar-
mazém C-2, Albarraque, freguesia de Rio de Mouro, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos alimen-
tares através de máquinas automáticas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000,01 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais de 1666,67 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � 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 não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � Ficam nomeados gerentes os sócios Carlos Manuel Marques
Almeida e José Manuel Serigado Pereira.

4 � Fica vedado aos gerentes, sob pena de responsabilidade pes-
soal, intervir em nome da sociedade em fianças, subfianças, avales e
outros actos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, mesmo que o objecto
dessas sociedades não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que está exercendo.

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 contrato social ou

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

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

sentimento da sociedade, tomada por medida, 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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003225307

MARKITQUEST � CONSULTORIA E PROGRAMAÇÃO
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 581
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021023.

Certifico que entre Mark Ritsema e David Ritsema, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARKITQUEST � Consultoria
e Programação Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Fonte, edifício D.
Pedro I, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.
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3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria (não jurídica) em
informática e tecnologias de informação. Desenvolvimento de apli-
cações informáticas, importação, exportação, representação e co-
mércio a retalho e por grosso de equipamento, consumíveis e apli-
cações informáticas. Formação nas mesmas áreas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas: uma do valor nominal de 47 500 euros, pertencente ao sócio
Mark Ritsema, e outra do valor nominal de 2500 euros, pertencente
ao sócio David Ritsema.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, 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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Mark Ritsema.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003225234

CÃO AMARELO � COMUNICAÇÃO E CONTEÚDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 846
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/
030925.

Certifico que entre Carlos Trassorras Martinez Careceda e Fer-
nando Martinez Careceda, 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 Cão Amarelo � Comunicação e
Conteúdos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vouga, 10, 1.º, direito,
em Rebelva, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a

mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, rio território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na criação, produção, publicação e
exploração de conteúdos e projectos editoriais de comunicação. Presta-
ção de serviços de comunicação. Comercialização de artigos de moda,
arte, design, cultura, lazer, desporto, vestuário, informática e aparelhos
de áudio e vídeo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 100 euros, titulada pelo sócio Carlos Trassorras
Martinez Cereceda, e outra no valor nominal de 4900 euros, titu-
lada pelo sócio Fernando Martinez Cereceda.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente, a não sócia Maria Teresa
Teixeira Vilhalva, solteira, maior, residente na Rua do Vouga, 10,
1.º, direito, Rebelva, Parede, Cascais.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003225129

EUROCARD � COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE BRINDES E CARTÕES TELEFÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 252
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 81/
020220.

Certifico que entre Manu Sunderdas Chatlani e Maria Del Pilar
Sierra Loaiza, 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 EUROCARD � Comercialização
e Distribuição de Brindes e Cartões Telefónicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Martins,
lote 18, rés-do-chão, C, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação,
comercialização e distribuição de brindes e cartões telefónicos inter-
nacional.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado 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.
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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 empre-
sas.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003193502

COSMÉTICA MADALENA SANTANA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 571
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
021104.

Certifico que entre Madalena da Costa Campião Santana e Vânia
Cristina Campião Santana, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Cosmética Madalena Santana & Fi-
lha, L.da, e fica com a sua sede na Rua do Dr. Fernando Ricardo
Ribeiro Leitão, 15, 4.º, direito, freguesia de Massamá, concelho de
Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de cosmética e bijutaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma de 4500 euros, pertencente à
sócia Madalena da Costa Campião Santana, e outra de 500 euros,
pertencente à sócia Vânia Cristina Campião Santana.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento prévio da sociedade, a qual terá, em primeiro lugar, e os só-
cios em segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em as-
sembleia geral, sócios ou não, com ou sem remuneração, conforme
a mesma deliberar, vinculando-se a sociedade em todos os seus actos
e contratos com a assinatura de um gerente.

§ 1.º Fica desde já nomeada gerente a sócia Madalena da Costa
Campião Santana.

§ 2.º Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de
favor, fianças e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por
qualquer forma em outras sociedades, mesmo com objecto diferente
do seu e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000210910

ABASIM � IMPORTAÇÕES-EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5843/
880727 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502014393;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 60/020802.

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

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ABASIM � Importações-Ex-
portações, L.da, e tem a sua sede em Oeiras, na Avenida da Repú-
blica, 67, 3.º, esquerdo, em Nova Oeiras, freguesia de Oeiras e São
Julião da Barra.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá ser transferida a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas: uma do valor nominal de 4000 euros, na titulari-
dade da sócia Maria Manuela Abade Simões da Silva, e outra do valor
nominal de 1000 euros, na titularidade do sócio Carl Francisco Nevitt.

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000210909

MRV � GESTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 374
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020729.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é constituída sob forma de sociedade comercial por
quotas e adopta a firma MRV � Gestão de Bens Móveis e Imóveis,
L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Alameda do Conde de Oeiras,
torre F, 7.º, direito, freguesia e concelho de Oeiras.

2 � A gerência é desde já autorizada, sem dependência de qual-
quer outro formalismo, a deslocar a sede para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a gestão, compra, venda e revenda
de bens móveis e imóveis. Prestação de serviços de marketing, co-
merciais, de contabilidade e auditoria às empresas.

ARTIGO 4.º

Capital social, prestações suplementares e suprimentos

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5100 euros e corresponde à soma de três quotas, cada
uma com o valor nominal de 1700 euros, pertencente uma ao sócio
Vítor Manuel Gouveia Cardoso, uma ao sócio Rui Jorge de Ramos
Moreira de Sá e outra ao sócio Mário Henriques Dias.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global de 20 000 euros.

3 � Qualquer sócio poderá prestar suprimentos à sociedade, os
quais terão o regime de pagamento e remuneração que for acordado
na altura da prestação do suprimento.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � É livremente consentida a divisão, cessão ou transmissão de
quotas, seja total, parcelada ou parcial, entre os sócios, seja qual for
a forma que revista.
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2 � A cessão de quotas, seja total, parcelada ou parcial, a tercei-
ros estranhos à sociedade, depende sempre de prévio consentimento
desta, gozando os sócios do direito de preferência.

3 � Os sócios, a fim de poderem exercer o direito de preferência
que lhes é atribuído, serão avisados por carta registada com aviso de
recepção, remetida para o último endereço conhecido, em simultâ-
neo ao pedido de consentimento formulado à sociedade e contendo
os mesmos elementos que para este estejam legalmente fixados e a
indicação do prazo que lhes é concedido para o exercício desse di-
reito, que não poderá ser inferior a 15 dias, contados da recepção da
carta com os elementos do negócio.

ARTIGO 6.º

Gerência e forma de obrigar a sociedade

1 � A gerência da sociedade é confiada aos sócios Vítor Manuel
Gouveia Cardoso, Rui Jorge de Ramos Moreira de Sá e Mário
Henriques Dias, bastando a assinatura de qualquer um dos gerentes
para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os actos
ou contratos.

2 � Compete à gerência exercer os mais amplos poderes, repre-
sentando a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente,
praticando todos os actos necessários ou convenientes à realização
do objecto social.

3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações nem em quaisquer actos semelhantes estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 � Os sócios deliberam em assembleias gerais regularmente
convocadas e reunidas ou nos termos do artigo 54.º do Código das
Sociedades Comerciais.

2 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias daquele
em que devam ter lugar, onde claramente deve ser indicada a ordem
de trabalhos, local, dia e hora em que a assembleia reunirá.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 1000210907

EQUIFAZ � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 794
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020403.

Certifico que entre Maria Celeste Guimarães dos Santos Prazeres
e José Manuel Reis Prazeres, 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 EQUIFAZ � Sociedade Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa das Rosas, 3, Serra
Casal de Cambra, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado 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 sociedades,
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 Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2003169563

EQUINÓCIO � ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 816
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505781875; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 98/020405.

Certifico que 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 EQUINÓCIO � Actividades de
Tempos Livres, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nice, 10, 2.º, direito,
no lugar e freguesia de Casal de Cambra, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda 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 actividades de tempos livres.
Organização de eventos culturais, designadamente actividades lúdicas
ligadas ao ensino. Apoio pedagógico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 6250 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � 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 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 lei 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 se-
guida, 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
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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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

São sócios: Bruno Alexandre Leitão Sebastião e Clarisse Cláudia
Vicente Caetano.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249460

RUI GODINHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 914
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505992221; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 115/020130.

Certifico que 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 Rui Godinho, Sociedade Uni-
pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Luís, 12, rés-do-
-chão, direito, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de
Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de carpintaria.

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, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócio único: Rui Alberto Freire Godinho.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142185

SAPATARIA RUINUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 151
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503739162; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 336/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 336/011219.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por todos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Fernanda Conceição Santos Pereira de Barros, com 500

euros;
2) Clara Augusta Pereira, com 500 euros;
3) Nuno Miguel Conceição Santos Pereira de Barros, com 2000

euros;
4) Rui Alexandre Conceição Santos Pereira de Barros, com 2000

euros.

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

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788556

ELEGANTE DE MIRA SINTRA � COMÉRCIO
DE PRONTO-A-VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2602
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500961697; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 204/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

3 � Apresentação n.º 204/011219.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 202 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Luís Gamito, com 2500 euros;
2) Maria Odete Lopes Gaspar Gamito, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788599

NSV � TÉCNICAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9860
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503465496; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 466/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

13 � Apresentação n.º 466/011219.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 24 100$, realizado em dinheiro.
Artigo alterado: 5.º
Termos de alteração:
Capital: 50 000 euros, representado por 10 000 acções no valor

nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788661
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DIAS & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2056
(Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 107/
011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 107/011219.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambas as sócias em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Silvina Dias Serralha Fernandes, com 2500 euros;
2) Helena Maria de Jesus Fernandes Vieira, com 2500 euros.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788734

GHF � GABINETE DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5191
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502577142; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 420/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 420/011219.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Hélder António Ferreira, com 4250 euros;
2) Maria Amélia Ferreira Marques Carreiro, com 750 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788750

TARELHO & TARELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 888
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500278890;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; número e
data das apresentações: of. e 19/030227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 5000 euros
para 50 000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 15 000 euros, uma de
cada um dos sócios João Carlos Pires Tarelho e Francisca Maria
Trovisco Bolrão Tarelho.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos referidos dois sócios, já
nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a intervenção de um gerente.

Mais certifico que cessou funções de gerente Luís de Jesus Tarelho,
por renúncia, em 28 de Janeiro de 2003.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003192514

TRANSPORTES SILVESTRE & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1022
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500848890; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 16/030214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

8 � Apresentação n.º 16/030214.
Modificação em sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003218343

SOCOSTALOPES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 961
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503421871; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 25/030224.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

6 � Apresentação n.º 25/030224.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Termos de alteração:
Sede: Rua de Augusto Fraga, 18, 1.º, letra D, Algueirão-Mem

Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003226419

SOTEMAC � SOCIEDADE DE TERRAPLENAGENS,
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5926
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501743189; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 12/030221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 3.º, o qual passou
a ter a redacção seguinte:

3.º

A sociedade tem por objecto as terraplenagens, materiais, cons-
truções, compra, venda e revenda de imóveis.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003174982

TÁXIS PUGA & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 955
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504525573; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 65/030221.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto aos artigos 1.º, n.º 2 e 4.º,
n.º 3, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Pessoa, 54,
Manique de Cima, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho
de Sintra.

ARTIGO 4.º

3 � A gerência pertence ao sócio António Jorge Cardoso Calado,
já nomeado gerente, e ao não sócio António Bento Rodrigues, ca-
sado, residente na Rua Pêro Vaz de Caminha, 17, 3.º, frente, Quinta
do Pinheiro, freguesia de Pontinha, concelho de Odivelas, desde já
nomeado gerente.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003175580

C. CRISÓSTOMO � INDÚSTRIA DE ENCHIDOS
DE CARNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 930
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500142777; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 17/030210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de
5 000 000$ para 50 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º e
3.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma C. Crisóstomo � Indústria de Enchidos
de Carne, L.da, e tem a sua sede no Centro Empresarial Sintra-Estoril-I,
Estrada de Albarraque, armazém R, Linhó, freguesia de São Pedro de
Penaferrim, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de
30 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto dos Santos
Crisóstomo, e duas quotas iguais do valor nominal de 10 000 euros
cada, pertencendo uma a cada urna das sócias Ana Paula de Oliveira
Crisóstomo Duarte e Susana de Jesus de Oliveira Crisóstomo Gon-
çalves.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003193715

TIROECAÇA � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 986
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
030227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
TIROECAÇA � Produção e Comercialização de Caça, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida do Dr. Miguel Freire da Cruz, 2,
no Cacém, freguesia homónima, concelho de Sintra.

2 � A gerência pode deliberar a deslocação da sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como a cria-
ção de filiais, sucursais ou outras formas locais de representação, onde
entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em produção e comercialização de caça.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5050
euros, correspondente à soma de duas quotas do valor nominal de
2525 euros uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � Fica nomeado gerente o sócio Mário Joaquim dos Santos

Mendes.
ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não associados depende do prévio consenti-
mento dos sócios não cedentes, ficando estes com direito de prefe-
rência na aquisição, se onerosa.

São sócios: Mário Joaquim dos Santos Mendes e Elisa da Concei-
ção Teles Mendes.

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003168826

TRATRIOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 984
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506499430; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 24/030227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TRATRIOBRA � Construção Civil,
L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Tristão Vaz Teixeira, 4, 2.º,
frente, na localidade e freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
e criar sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas de
representação social, em qualquer lugar do território nacional ou no
estrangeiro

2.º

O objecto social consiste na actividade de construção civil e obras
públicas.

§ único. A sociedade pode participar em sociedades de responsa-
bilidade limitada ou de responsabilidade ilimitada, mesmo que o ob-
jecto seja diferente do seu, em sociedade reguladas por leis especiais,
em agrupamentos complementares de empresas e em agrupamentos
europeus de interesse económico.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A divisão e a subsequente cessão de quotas, total ou parcial, a
estranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta,
em primeiro lugar, e os restantes sócios, em segundo, do direito de
preferência na aquisição da quota.

5.º

A gerência da sociedade e 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 por ambos os só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com as assinaturas conjuntas de dois gerentes.
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6.º

A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos res-
pectivos titulares nos casos de as mesmas serem objecto de arrola-
mento, penhora, ou qualquer outra forma de apreensão judicial, ou
serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em consequência de um
processo judicial

§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consenti-
mento dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de
alguma obrigação sem o prévio e expresso consentimento da socie-
dade, bem como se os respectivos titulares forem julgados falidos ou
insolventes.

§ 2.º valor atribuído às quotas amortizadas será o que resultar do
último balanço aprovado, e o respectivo preço será pago na sede da
sociedade até três prestações semestrais, a primeira das quais se ven-
cerá no 30.º dia a contar da data da deliberação de amortização.

7.º

As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço, po-
dendo a sociedade deliberar que, em sua vez sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.

São sócios: José Manuel dos Santos Almeida e Paulo Manuel Pinto
Cardoso.

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003168591

CIMPOR BETÃO � INDÚSTRIA DE BETÃO PRONTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 250
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503095850.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

19 � Apresentação n.º 2/021031.
Fusão, reforço de capital e alteração parcial do contrato.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedades incorporadas: BETAZUL � Sociedade Industrial de Be-

tões Preparados, S. A., NORBETÃO � Materiais de Construção,
S. A., e BETASA � Betões das Taipas, S. A.

Montante do reforço: 5 050 000 euros.
Artigo alterado: 6.º
Termos de alteração:
Capital: 10 000 000 de euros, representado por 2 000 000 de ac-

ções no valor nominal de 5 euros cada uma.
Anotação n.º 1 � Apresentação n.º 28I030219.
Depósito do relatório do revisor oficial de contas em anexo à

proposta de aquisições de participações, tendentes ao domínio total.

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

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000773885

DUARBEL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2286
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500758409;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; números
e data das apresentações: 52 e 53/030110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

15 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 52/030110.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

João Filipe Fidalgo Antunes, por renúncia, em 8 de Outubro de 2002.
16 � Apresentação n.º 53/030110.
Designação, por cooptação, para vogal do conselho de adminis-

tração de Maria Luísa Costa Rodrigues, em 11 de Outubro de 2002.
Prazo: ano em curso de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003232494

DUARBEL � GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1112
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500425868;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; números
e data das apresentações: 56 e 57/030110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

11 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 56/030110.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

João Filipe Fidalgo Antunes, por renúncia, em 8 de Outubro de 2002.
12 � Apresentação n.º 57/030110.
Designação, por cooptação, para vogal do conselho de adminis-

tração de Ana Maria Regalo Jordão Rodrigues, em 11 de Outubro de
2002.

Prazo: ano em curso de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003232486

DUARBEL � EQUIPAMENTOS E MAQUINARIA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1035
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500425477;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 58 e 59/030110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

6 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 58/030110.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

João Filipe Fidalgo Antunes, por renúncia, em 8 de Outubro de 2002.
7 � Apresentação n.º 59/030110.
Designação, por cooptação, para vogal do conselho de adminis-

tração de Ana Maria Costa Rodrigues Vicente, em 11 de Outubro de
2002.

Prazo: ano em curso de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003232478

SOMAGUE, EDIFER, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 33
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506394964; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 20/030129.

Certifico que foi constituído o agrupamento em epígrafe, o qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Denominação e membros

O agrupamento complementar de empresas adopta a denomina-
ção de SOMAGUE, EDIFER, ACE, e é constituído pelos seguintes
membros:

a) SOMAGUE � Engenharia, S. A., com sede na Rua do Dr. An-
tónio Loureiro Borges, 9 e 9-A, Arquiparque, Miraflores, 1495-131
Algés, pessoa colectiva n.º 503156000, com o capital social de
58 450 000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Cascais sob o n.º 12 094, adiante simplesmente designada
SOMAGUE;

b) EDIFER � Construções Pires Coelho & Fernandes, S. A., com
sede na Rua das Fontainhas, 62, Venda Nova, 2700 Amadora, pes-
soa colectiva n.º 500090114, matriculada na Conservatória do Re-
gisto Comercial da Amadora sob o n.º 885, e com o capital social de
12 500 000 euros, adiante designada EDIFER.
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ARTIGO 2.º

Sede

1 � O agrupamento tem a sua sede na Rua do Dr. António Lou-
reiro Borges, 9 e 9-A, Arquiparque, Miraflores, freguesia de Algés,
concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração po-
derá a sede ser transferida para qualquer outro lugar dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

O agrupamento tem por objecto a melhoria das condições de exer-
cício e de resultados das actividades económicas das empresas agru-
padas através da realização, em conjunto, dos trabalhos, serviços e
fornecimento como empreiteiro geral da obra designada por Con-
cepção e Construção do Freeport Resort Alcochete � 1.ª e 2.ª fase,
tal como definido nos respectivos contratos e documentos que deles
fazem parte integrante, bem como eventuais trabalhos, serviços e
fornecimentos complementares ligados ao projecto. Acessoriamente,
pode ainda ter por fim a realização e a partilha de lucros.

ARTIGO 4.º

Duração

1 � O agrupamento é de duração limitada e extingue-se, para além
dos casos previstos na lei, quando hajam cessado todas e quaisquer
obrigações ou responsabilidades, quer do agrupamento para tercei-
ros, quer dos membros entre si, resultantes da prossecução do seu
objecto, e após a liquidação final da empreitada, efectuada a recep-
ção definitiva da empreitada e a eventual partilha dos lucros.

2 � A extinção prevista no número anterior não terá lugar en-
quanto não forem, definitivamente, resolvidos todos os litígios em
que o ACE seja parte.

ARTIGO 5.º

Exclusividade

1 � Os membros exercerão as actividades que são objecto do
agrupamento com carácter de exclusividade, garantindo que se abs-
terão de apresentar propostas ou celebrar quaisquer contratos sepa-
radamente, a título individual ou em associação sob qualquer forma,
relativamente à totalidade ou a parte dos trabalhos, fornecimentos
e prestação de serviços, a realizar no âmbito da empreitada referida
no artigo 3.º do presente contrato.

2 � O estabelecido no número anterior não prejudica a possibili-
dade de subcontratação pelo agrupamento de parte da obra a algum
dos seus membros.

CAPÍTULO II

Capital, participação, contribuições e responsabilidade

ARTIGO 6.º

Capital

O agrupamento não tem capital próprio.

ARTIGO 7.º

Participações

1 � A participação dos membros do agrupamento é a seguinte:
SOMAGUE: 50 %; EDIFER: 50 %.

2 � Os membros do agrupamento obrigam-se a contribuir finan-
ceiramente para os custos e despesas do agrupamento, bem com a
fornecer os meios materiais e humanos ou prestação de serviços na
proporção das suas quotas de participação,

3 � Nenhum membro poderá ceder, total ou parcialmente, a tí-
tulo gratuito ou oneroso e independentemente da forma e natureza,
os seus direitos e obrigações, ou fazer-se substituir por terceiro no
cumprimento das suas obrigações, sendo igualmente vedado subrogar
terceiros ou dar as participações como garantia, sem o prévio con-
sentimento dado por escrito do outro membro.

4 � O outro membro do agrupamento goza do direito de prefe-
rência nas transmissões de posição contratual autorizadas nos ter-
mos do número anterior, desde que declare a intenção do respectivo
exercício no prazo de cinco dias úteis a contar da deliberação de
consentimento.

5 � No caso previsto no precedente n.º 3, o valor da posição
contratual a transmitir será o indicado no pedido de consentimento
do membro transmitente.

ARTIGO 8.º

Receitas, despesas, contribuições e subcontratações

1 � São receitas do agrupamento todas as quantias recebidas do
dono de obra ou de terceiros, seja a que título for.

2 � Sempre que as receitas do agrupamento sejam insuficientes
para cobrir as despesas relacionadas com a sua instalação, activi-
dade, gestão e com o cumprimento do contrato de empreitada, nas
quais se incluem, nomeadamente os encargos correspondentes à pres-
tação de cauções ou celebração de contratos de seguro, as sociedades
agrupadas serão chamadas a contribuir para tais despesas nas pro-
porções estabelecidas no n.º 1 do artigo 7.º

3 � Os membros afectarão ao agrupamento os seus meios pró-
prios de mão-de-obra, equipamento e materiais pelos valores defini-
dos pelo conselho de administração, salvaguardadas as excepções
previstas no presente contrato constitutivo.

4 � As subempreitadas, aquisições de materiais e prestação de
serviços contratadas entre os membros do agrupamento e terceiros
para a realização da obra serão debitadas ao agrupamento pelo res-
pectivo preço, sendo o mesmo suportado pelos membros na pro-
porção supra referida no n.º 1 do artigo 7.º

5 � O conselho de administração poderá, mediante deliberação
unânime, subcontratar a empresas membros do agrupamento partes
da obra. Cada empresa adjudicatária de tais partes da obra assumirá
a responsabilidade absoluta da respectiva execução (incluindo o
cumprimento dos padrões de qualidade e prazos de execução),
providenciando os meios materiais e humanos necessários para o
efeito, celebrando os respectivos contratos de subempreitada com o
agrupamento dos quais deverá constar a assunção pela empresa
subempreiteira das mesmas obrigações que para o agrupamento
resultem do contrato de empreitada.

ARTIGO 9.º

Responsabilidade

1 � Sem prejuízo do disposto no n.º 3 da Base II, da Lei n.º 4/73
de 4 de Junho, os membros do agrupamento respondem solidaria-
mente perante terceiros pelas dívidas do agrupamento, salvo cláu-
sula em contrário inserta em contratos celebrados com determina-
dos credores e perante o dono de obra pelo cumprimento do contrato
de empreitada.

2 � Entre os membros do agrupamento tal responsabilidade será
repartida na proporção da respectiva participação, conforme defi-
nida no n.º 1 do artigo 7.º, excepto no caso de tal responsabilidade
resultar do não cumprimento por parte de um dos membros das suas
obrigações, caso em que as consequências inerentes a tal responsabi-
lidade serão suportadas exclusivamente pelo membro faltoso.

CAPÍTULO III

Órgãos do agrupamento

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Composição e competência

A assembleia geral é constituída por todos os membros do agru-
pamento e, salvo disposição em contrário da lei ou do presente
contrato constitutivo, será o único órgão competente para deliberar
sobre:

a) Aprovação do relatório de gestão e contas do exercício;
b) Alterações aos estatutos;
c) Aplicação de resultados e a repartição de lucros, quando for

caso disso e mesmo sob a forma de adiantamento sobre lucros, e de
prejuízos;

d) Exclusão de qualquer membro do agrupamento, redução da res-
pectiva participação e o reajustamento da participação de outros
membros, consentimento na respectiva exoneração e admissão de
novos membros;

e) Consentimento à cessão da participação de qualquer membro
no agrupamento;

f) Dissolução e aprovação dos prazos e resultados da liquidação do
agrupamento;

g) A eleição e a destituição dos membros do conselho de adminis-
tração, nos termos do disposto no artigo 14.º;

h) Resolução e alteração do contrato de empreitada;
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i) Quaisquer outras matérias que lhe sejam submetidas pelo conse-
lho de administração ou que os membros do agrupamento unanime-
mente decidam incluir na sua esfera de competência submeter, caso
a caso, a deliberação da assembleia geral,

ARTIGO 11.º

Reuniões

1 � A assembleia geral reunirá, ordinária e obrigatoriamente, no
1.º trimestre de cada ano civil e, extraordinariamente, sempre que
para tal seja convocada por qualquer um dos membros.

2 � As reuniões serão convocadas pelo presidente da mesa da
assembleia geral, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer
dos membros.

3 � A convocação das assembleias gerais será efectuada através
de telefax ou carta registada enviada para o número de telefax ou
sede de cada um dos membros com, pelo menos, 10 dias de antece-
dência em relação à data da sua realização, devendo a convocatória
indicar o dia, hora e local da reunião, bem assim como a respectiva
ordem dos trabalhos.

4 � Não obstante o disposto nos números anteriores do presente
artigo, os membros do agrupamento podem deliberar validamente
por escrito e por decisão unânime e, bem assim, reunir-se em as-
sembleia geral sem observância de formalidades prévias, desde que
todos estejam presentes e todos manifestem a vontade de que a as-
sembleia geral se constitua e delibere sobre determinado assunto.

5 � Os membros do agrupamento serão representados por quais-
quer pessoas singulares identificadas, por simples carta dirigida pelo
membro ao presidente do conselho de administração.

6 � Os membros do conselho de administração assistirão às reu-
niões da assembleia geral, sem direito a voto, salvo no caso de in-
tervirem na qualidade de representantes de algum membro.

7 � A presidência da mesa da assembleia geral será exercida pelo
representante da SOMAGUE.

ARTIGO 12.º

Quórum

1 � A assembleia geral não poderá reunir e deliberar validamente
em primeira convocatória se não estiverem presentes ou devidamente
representados todos os membros.

2 � Em caso de falta de quórum, os membros são informados por
telefax da reunião em segunda convocação no mesmo local, a reali-
zar quarenta e oito horas depois, deliberando então a assembleia
validamente qualquer que seja o número de membros presentes, de-
liberações essas que assumem carácter vinculativo para todos os mem-
bros.

ARTIGO 13.º

Votações

1 � Nas deliberações da assembleia geral cada um dos membros
do agrupamento terá direito a um voto,

2 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por unani-
midade.

3 � Não sendo possível chegar a uma deliberação por unanimi-
dade, será a matéria em causa submetida a uma nova reunião, no
prazo de quarenta e oito horas, de modo a que, através de ajusta-
mentos e concessões recíprocas, se possa obter uma resolução
consensual.

4 � Se, após esta última reunião as partes não houverem chega-
do a acordo e não decidirem por unanimidade, em caso de urgência
e enquanto não seja obtido consenso, competirá a presidência da mesa
da assembleia decidir e actuar com carácter provisório, sempre no
interesse comum do agrupamento, sem prejuízo da solução defini-
tiva que venha a ser encontrada.

5 � Será obrigatoriamente lavrada acta, pelo secretário, de todas
as reuniões e deliberações da assembleia geral, em livro próprio des-
tinado para o efeito.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

Composição e designação

1 � A administração do agrupamento incumbe a um conselho de
administração, composto por um máximo de quatro administrado-
res, eleitos pela assembleia geral ou nomeados por cooptação, tendo
cada um dos membros do agrupamento o direito de propor um ou

dois administradores em sua representação, sendo um deles o presi-
dente do conselho de administração cuja indicação caberá à
SOMAGUE.

2 � O conselho de administração deliberará por unanimidade e
cada membro do agrupamento terá, no âmbito do conselho de
administração, direito a um voto, independentemente do número de
administradores que haja designado. Consequentemente, cada dois
administradores eleitos em representação de um membro do agrupa-
mento terão direito a um único voto.

ARTIGO 15.º

Competência

1 � Sem prejuízo dos poderes conferidos à assembleia geral, o
conselho de administração terá plenos poderes para dirigir, adminis-
trar e representar o agrupamento, com as limitações impostas por
lei ou pelos presentes estatutos, competindo-lhe, designadamente:

a) Cumprir e fazer cumprir o contrato de empreitada;
b) Designar, sob proposta da SOMAGUE, o director-geral da ACE,

bem como destituí-lo;
c) Coordenar, planear e controlar a execução da empreitada, as-

sim como orientar e coordenar as actividades de gestão e as activi-
dades executivas do director-geral do ACE;

d) Executar todas as deliberações da assembleia geral;
e) Celebrar contratos com qualquer das agrupadas, independente-

mente do respectivo valor, e com terceiros incluindo contratos de
subempreitada e de fornecimento de valor superior a 250 000 euros;

f) Assegurar a contabilidade e a manutenção em boa ordem de toda
a documentação relativa à actividade do agrupamento;

g) Contratar os seguros e garantias a apresentar ao dono da obra;
h) Determinar a necessidade e oportunidade e exigir os montan-

tes e prazos das contribuições financeiras a efectuar pelos membros
do agrupamento;

i) Gerir e contratar o pessoal necessário à execução das tarefas
gerais da empreitada que não caibam nas prestações específicas de
cada um dos membros do agrupamento ou dos seus subempreiteiros
ou fornecedores;

j) Apresentar reclamações e pedidos de indemnização relativos à
execução da empreitada;

k) Deliberar sobre questões litigiosas com o cliente ou com os
subempreiteiros ou fornecedores contratados pelo agrupamento;

l) Conferir mandatos;
m) Aprovar alterações aos contratos em que seja parte o agrupa-

mento;
n) Aprovar o relatório e contas a apresentar à assembleia geral,

incluindo a distribuição de resultados, assim como realizar orçamen-
tos e previsões financeiras;

o) Deliberar acerca de qualquer outro assunto que, não estando
reservado por lei ou pelos estatutos a qualquer outro órgão social,
lhe seja submetido por qualquer um dos membros do agrupamento.

2 � O conselho de administração poderá, por unanimidade, dele-
gar numa comissão executiva, composta ou não por membros do
conselho de administração, alguns dos seus poderes de gestão.

ARTIGO 16.º

Deliberações

1 � O conselho de administração reunirá ordinariamente uma vez
por trimestre, excepto durante o primeiro ano de actividade do agru-
pamento, período em que as reuniões do conselho serão mensais, e,
extraordinariamente, sempre que seja convocado por qualquer dos
administradores.

2 � As convocatórias far-se-ão por meio de telefax expedido com,
pelo menos, cinco dias de antecedência, salvo se todos os adminis-
tradores estiverem presentes e aceitarem deliberar sobre as matérias
em causa.

3 � O conselho de administração deliberará, por unanimidade, nos
termos do n.º 2 do artigo 14.º dos presentes estatutos.

4 � Não sendo possível chegar a uma deliberação por unanimida-
de, será a matéria em causa submetida a uma nova reunião, no prazo
de quarenta e oito horas, de modo a que, através de ajustamentos e
concessões recíprocas, se possa obter uma resolução consensual.

5 � Se, após esta última reunião, os membros do conselho de
administração não houverem chegado a acordo e não decidirem por
unanimidade, competirá ao presidente do conselho decidir proviso-
riamente se a questão controversa se tratar-se de matéria susceptí-
vel de criar prejuízo directo e imediato ao ACE e ou as agrupadas,
quer em termos de cumprimento das suas obrigações com o dono da
obra e terceiros, quer em termos económicos e financeiros.

6 � Os membros do conselho de administração não serão remu-
nerados.
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7 � Será obrigatoriamente lavrada acta de qualquer reunião ou
deliberação, em livro próprio destinado para o efeito.

ARTIGO 17.º

Quórum

1 � Em primeira convocação, o conselho de administração só
poderá reunir validamente se todos os administradores que represen-
tem todos os membros do agrupamento estiverem presentes ou de-
vidamente representados.

2 � Se o quórum estabelecido no número anterior não se mostrar
preenchido em primeira convocação, o presidente do conselho de
administração ou o seu substituto em tais funções informará por
telefax, pedindo confirmação escrita dos membros convocados da
recepção dessa convocatória ou, na sua falta, com confirmação
mediante protocolo, que se realizará nova reunião em segunda con-
vocação, no mesmo local e dois dias úteis depois, a qual poderá
deliberar validamente independentemente do número de membros
presentes ou representados, sendo as deliberações aí tomadas vin-
culativas para o agrupamento e para os seus membros.

CAPÍTULO IV

Representação

ARTIGO 18.º

Representação

O agrupamento será validamente representado e ficará obrigado
com a assinatura conjunta de dois membros do conselho de adminis-
tração, sendo um representante de cada um dos membros do agrupa-
mento, ou de um procurador agindo dentro dos poderes que especi-
ficamente lhe hajam sido conferidos mediante procuração.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 19.º

Fiscalização das contas

A assembleia geral poderá proceder à designação de um revisor
oficial de contas ou de uma sociedade de auditoria para fiscalizar e
ou certificar as contas do agrupamento.

CAPÍTULO VI

Generalidades

ARTIGO 20.º

Admissão de novos membros

Os membros poderão acordar, exclusivamente por unanimidade,
na admissão de novos membros para o agrupamento, desde que tais
novos membros satisfaçam os requisitos legais para a execução da
empreitada e sejam aceites pelo dono da obra.

ARTIGO 21.º

Redução de participações

1 � As participações dos membros poderão ser reduzidas por
deliberação da assembleia geral no caso de incumprimento das obri-
gações referidas no artigo 8.º do presente contrato.

2 � A redução da participação do membro em causa far-se-á na
proporção dos valores das contribuições em mora, relativamente ao
total das contribuições que lhe sejam solicitadas, determinando-se o
valor da participação objecto de redução nos termos do disposto no
n.º 3 do artigo 22.º do presente contrato,

3 � Quando delibere a redução da participação de qualquer membro,
a assembleia geral aprovará uma nova distribuição das participações
pelo(s) membro(s) restante(s) na proporção das respectivas participa-
ções iniciais, salvo acordo entre os mesmos, fixando diferente critério
de distribuição.

ARTIGO 22.º

Exoneração e exclusão de membros

1 � Um membro só poderá exonerar-se do agrupamento:
a) Com o consentimento unânime dos restantes membros;
b) Nos restantes casos previstos na lei.

2 � Serão excluídos os membros do agrupamento:
a) Que forem dissolvidos ou deixarem de exercer a actividade

económica para a qual o agrupamento serve de complemento;
b) Que forem objecto de processo de falência, de liquidação, de

recuperação de empresas, concordata ou acordo de credores;
c) Que não cumprirem as obrigações contidas no artigo 8.º do

presente contrato ou qualquer outra obrigação emergente do mesmo
e que, depois de notificados por carta registada, expedida pelo pre-
sidente do conselho de administração, para cumprir tais obrigações
dentro do prazo que este, razoavelmente lhe fixe, não o fizerem
dentro de tal prazo.

3 � O valor da participação do membro exonerado ou excluído
será calculada e paga nos termos previstos no artigo 1021.º do Có-
digo Civil, tendo em consideração as seguintes regras:

a) Não serão considerados como activos os créditos de cobrança
duvidosa e quaisquer outros créditos meramente eventuais como tal
inscritos nas contas do agrupamento;

b) Ao valor apurado serão deduzidas as perdas estimadas pelo
conselho de administração na conclusão da obra tomando em consi-
deração o custo previsível da execução da obra até ao final com base
nas condições contratadas até à data da exclusão ou exoneração e
excluindo expressamente os efeitos de pagamentos complementares
do cliente ou de terceiros relativos a trabalhos por executar;

c) Quando o valor da participação apurado for negativo, a obri-
gação de pagamento do respectivo valor pelo membro exonerado
ou excluído, vence-se no quinto dia após a recepção da interpelação
que, para o efeito, lhe será remetida pelo conselho de administra-
ção;

d) Quando o valor da participação apurado for positivo, o paga-
mento ao membro exonerado ou excluído apenas terá lugar quando
a tesouraria do agrupamento apresentar excedentes que permitam
ao conselho de administração reembolsar os demais membros das
contribuições em dinheiro e em espécie que tenham efectuado para
o agrupamento ou, em último caso, na data da liquidação do agrupa-
mento.

4 � A exoneração ou exclusão de qualquer membro, nos termos
dos n.os 1 e 2 deste artigo, ou a redução da sua participação no agru-
pamento nos termos do artigo 21.º, não liberam o membro faltoso
de qualquer responsabilidade em que haja incorrido até à data em que
tal exoneração, exclusão ou redução se torne efectiva.

ARTIGO 23.º

Resultados

1 � A assembleia geral poderá, caso a situação económica e fi-
nanceira existente o permita, deliberar a distribuição da totalidade
ou parte dos lucros líquidos anuais por conta de resultados e, bem
assim, estabelecer condições à distribuição dos lucros até à dissolu-
ção do agrupamento.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, os lucros do
agrupamento só se podem considerar definitivamente fixados encon-
trando-se aceite a conta final da empreitada e integralmente liquida-
das as obrigações decorrentes do contrato de empreitada, quer pe-
rante o dono da obra, quer perante terceiros. Até então, todas as
quantias que hajam sido distribuídas como lucros serão havidas como
entregas por conta, podendo haver lugar a devoluções e acertos face
ao apuramento final dos resultados do agrupamento.

ARTIGO 24.º

Partilha

A liquidação e partilha do respectivo saldo regem-se pelas nor-
mas legais aplicáveis, procedendo-se à partilha do saldo da liquida-
ção de acordo com as participações dos membros do agrupamento,
à data da partilha, determinadas em função do disposto no presente
contrato.

ARTIGO 25.º

Lei aplicável e solução de diferendos

1 � O presente estatuto e todas as relações dele decorrentes se-
rão regidas pela lei portuguesa.

2 � Qualquer litígio ou diferendo entre as agrupadas relativo à
interpretação, integração, execução ou cumprimento do presente
estatuto que não seja amigavelmente resolvido no âmbito do conse-
lho de administração ou da assembleia geral, será, em primeira ins-
tância, obrigatoriamente objecto de uma tentativa de conciliação a
realizar pelos respectivos presidentes dos conselhos de administra-
ção ou administradores-delegados das empresas membros.

3 � O diferendo será apresentado aos referidos administradores
por qualquer dos membros do agrupamento, os quais deverão decidir
por unanimidade no prazo de cinco dias úteis.
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4 � Frustadas as tentativas previstas nos números anteriores, os
litígios ou diferendos que subsistam serão resolvidos por arbitragem
ou por tribunal comum, cabendo a escolha à demandante.

5 � Sendo o litígio resolvido por arbitragem esta será realizada
por um tribunal constituído, nos termos do presente artigo e, suple-
tivamente, de acordo com o disposto na Lei n.º 31/86, de 26 de
Agosto.

6 � O tribunal será constituído por um árbitro único, se as partes
em litígio acordarem na respectiva designação ou, na falta desse
acordo, cada uma das partes nomeará um árbitro, designando estes
um outro que presidirá; na falta de acordo, o árbitro presidente será
designado pelo presidente da Relação de Lisboa a requerimento de
qualquer uma das partes.

7 � Se decorrerem mais de três meses sobre a data da indicação
do primeiro árbitro sem que o tribunal arbitral esteja constituído,
qualquer das partes poderá recorrer aos tribunais comuns.

8 � Caso se não verifique acordo quanto ao objecto do litígio este
será o que resultar da petição do demandante e ou eventual recon-
venção do demandado.

9 � O tribunal arbitral funcionará em Lisboa, no local que for
escolhido pelo árbitro único ou pelo árbitro presidente, e julgará
segundo a equidade, devendo a respectiva decisão ser proferida no
prazo de três meses a contar do termo da instauração do processo
ou do encerramento da audiência de discussão e julgamento, se a esta
houver lugar.

10 � Da decisão proferida não caberá recurso.

ARTIGO 26.º

Comunicações

Todas as comunicações entre os membros a que aludem os pre-
sentes estatutos serão efectuadas por escrito, através de carta regis-
tada com aviso de recepção ou qualquer meio idóneo e passível de
comprovação, para as moradas constantes do preâmbulo do mesmo.

ARTIGO 27.º

Disposição transitória

Ficam desde já os administradores do agrupamento autorizados a
praticar todos os actos necessários ou convenientes à prossecução
do objecto do mesmo e, ainda, os consequentes de tal negócio,
designadamente prestação de garantias bancárias.

Ficam desde já designados como membros do conselho de admi-
nistração do ACE:

a) Engenheiro José Augusto Ferreira Teixeira, casado, portador
do bilhete de identidade n.º 4587331, contribuinte n.º 124756603,
residente na Rua das Campainhas, 10-A, Lombos, Carcavelos, indi-
cado pela SOMAGUE (presidente);

b) Engenheiro Martim Castro Almeida Serra e Moura, casado,
portador do bilhete de identidade n.º 4314058, contribuinte
n.º 116876476, residente na Rua de António Patrício, 10, 1.º, di-
reito, em Lisboa, indicado pela SOMAGUE;

c) Engenheiro Rui Luís Furtado Marques, casado, portador do bi-
lhete de identidade n.º 4121944, contribuinte n.º 113550570, resi-
dente no Largo de Francisco Smith, 3, 2.º, esquerdo, em Lisboa,
indicado pela EDIFER;

d) João Manuel de Sousa Cailé de Almeida, solteiro, maior, por-
tador do bilhete de identidade n.º 5198851, contribuinte
n.º 153973935, residente na Rua das Olarias, 51, 3.º, direito, em
Lisboa, indicado pela EDIFER.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003243330

SISTEMAS DCM IBÉRICA, S. A.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 170
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 980273820; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030204.

Certifico que o texto seguinte é a reprodução integral da ficha de
inscrição da representação permanente (sucursal), com a denomina-
ção em epígrafe.

Ficou depositado na pasta respectiva, a acta comprovativa da
deliberação da abertura da referida sucursal.

1 � Apresentação n.º 2/030204.
Constituição de representação permanente � sucursal
Firma da representada: Sistemas Dicom Ibérica, S. A.
Nacionalidade: espanhola.
Sede da representada: 8028 Barcelona, Calle Sabino de Arana, 26,

rés-do-chão, porta A, Espanha.
Objecto: fabrico, compra e venda e aluguer, em território nacio-

nal ou estrangeiro, de computadores e seus acessórios e periféricos,
equipamentos electrónicos, material de escritório e informática e
todo o tipo de software, em geral, assim como a sua importação e
exportação e a sua correspondente manutenção e assistência técnica.

A prestação de todo o género de serviços relacionados com a
informática, estudos, projectos, análises e aplicações, assim como a
venda de todo o género de materiais e acessórios de informática.

Capital: 120 202,42 euros.
Sede da sucursal: Avenida de Clotilde, edifício do Centro de Congres-

sos do Estoril, 49.º-B, Estoril, freguesia do Estoril, concelho de
Cascais.

Objecto: o mesmo da representada.
Capital afecto: 5000 euros.
Representante legal: Sixto Suñé Fonseca, casado, residente na Rua

de Brighton, 7, letra Q, Estoril.

Está conforme o original.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003125574

FERRAZ LYNCE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 763
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500113270;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 27; números
e data das apresentações: 20 e 21/021119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

22 � Averbamento n.º 4, apresentação n.º 20/021119.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

José António Portugal Baptista de Almeida, por renúncia, em 31 de
Julho de 2002.

27 � Apresentação n.º 21/021119.
Designação para vogal do conselho de administração de Fernando

Emygdio da Silva, casado, residente na Rua de José Afonso, 10, 4.º,
Lisboa, em 31 de Agosto de 2002.

Prazo: quadriénio em curso de 1999-2002.

Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000785093

IBERFAR, INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5594
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500109753;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 25; números
e data das apresentações: 22 e 23/021119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

19 � Averbamento n.º 5, apresentação n.º 22/021119.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

Inês Oliveira Fernandes Ferraz da Costa, por renúncia, em 15 de
Setembro de 2002.

25 � Apresentação n.º 23/021119.
Designação para vogal do conselho de administração de Fernando

Emygdio da Silva, casado, residente na Rua de José Afonso, 10, 4.º,
Lisboa, em 16 de Setembro de 2002.

Prazo: quadriénio em curso de 1999-2002.

Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas, relativas ao ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000785085
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JOSÉ RODRIGUES & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 833
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501159533; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 36/030117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

12 � Apresentação n.º 36/030117.
Designação dos órgãos sociais, em 29 de Julho de 2002:
Conselho de administração: presidente � José Rodrigues, casado,

residente na Quinta da Ramalhosa, Viseu; vice-presidente � Alzira
Encarnação Silva Rodrigues, casada, residente na Quinta da Rama-
lhosa, Viseu; vogal � Maria Adélia da Silva Rodrigues Azevedo Pais,
casada, residente na Quinta da Ramalhosa, Viseu.

Fiscal único � Jorge, Silva, Victor, Neto, Fernandes & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Ave-
nida do Capitão Silva Pereira, 99, 1.º, frente, Viseu, representada
por António Vítor de Almeida Campos, revisor oficial de contas;
suplente � Manuel Marques da Costa Figueiredo, revisor oficial de
contas, residente na Rua de Augusto Hilário, 58, 2.º, Viseu.

Prazo: triénio de 2002-2004.

Está conforme o original.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003149619

A BOUTIQUE DOS BYTES, COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 785
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504674048.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

6 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 28/030128.
Cessação de funções de gerente de Luís da Cunha e Freitas de Sousa

Coutinho, por renúncia, em 2 de Janeiro de 2003.
7 � Apresentação n.º 29/030128.
Designação para gerente de João Fernando Oliveira, casado, resi-

dente na Rua de Rosa Parracho, 30, 1.º, D, Cascais, em 12 de Ja-
neiro de 2003.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003144803

ROSICLÍNICA � CENTRO MÉDICO E ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7247
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502771038; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 39/021227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 5000 euros
para 25 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens sociais, é de 25 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 12 500 euros do sócio Ernesto de Oliveira Dias, e
outra de 12 500 euros da sócia Rosa Gonçalves Chasqueira Rodrigues.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249036

S. O. E. � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 417
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502862327; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 14/021122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 2.º, 3.º
e 5.º, n.º 1, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A firma da sociedade é constituída pela denominação de
S. O. E. � Engenharia, L.da, e a sua sede fica instalada na Rua de
Machado dos Santos, 210-C, Outeiro de Polima, freguesia de São
Domingos da Rana, concelho de Cascais.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção, enge-
nharia, representações, consultoria (na área exclusiva da engenha-
ria), projectos, coordenação e planeamento, compra e venda de pro-
priedades e revenda dos adquiridos, reparações e remodelações de
empreitadas da construção civil, impermeabilização, instalações eléc-
tricas, água e esgotos e, ainda, a gestão do subempreitadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Márcia Maria Tavares de
Oliveira e Alexandre José Curado de Oliveira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia Márcia
Maria Tavares de Oliveira, já designada gerente, e pelo sócio Ale-
xandre José Curado de Oliveira, desde já designado gerente.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000833314

ESTÚDIO GRÁFICO 21 � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7715
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502913185; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 33/030128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 50 000
euros para 100 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º, n.º 1 e
3.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Estúdio Gráfico 21 � Artes Grá-
ficas, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Irene Lisboa, 32, arma-
zém F, Alto do Forte, Rio de Mouro, freguesia de Rio de Mouro,
concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 50 000 euros cada uma, uma de cada um dos sócios, Adelino da
Conceição Bastos e Pedro Miguel dos Santos Bastos.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003145001

LUIZINHO GOMES, CONSTRUÇÃO CIVIL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 741
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505721538; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 56/030124.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 2.º, o qual passou
a ter a redacção seguinte:

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, limpezas e jardi-
nagens.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003183809

AUTOPISTAS CONCESSIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
(representação)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 729
(Oeiras); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/030128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 9/030128.
Encerramento da sucursal, em 1 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003190880

MAR À VISTA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 780
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500181942.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

15 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 59/030218.
Cessação de funções de gerente de Luísa Maria Seixo da Silva Cruz

Araújo Costa, por renúncia, em 18 de Dezembro de 2002.
17 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 46/030220 (compl.)
Cessação de funções de gerente de Pedro José Sardinha Oliveira

Cardo, por renúncia, em 18 de Dezembro de 2002.
18 � Apresentação n.º 60/030218.
Designação para gerentes de Josué Miguel Cardoso Xavier, casado,

residente na Rua de Vale Mourão, 52, 2.º, A, Cacém, e Mário Garcia
Tomás, casado, residente na Rua de Ferreira de Castro, 68, cave
esquerda, Sassoeiros, em 27 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003117687

PIRES & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 561
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501341943; inscri-
ção n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 80 e 81/021129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi modificado
totalmente o contrato social, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rosa Tavares, Unipessoal, L.da

2 � A sede social é na Avenida dos Missionários, 42-A, freguesia
de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra, venda e administra-
ção de imóveis próprios ou alheios; comércio de produtos alimenta-
res.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
com objecto diferente do seu e associar-se em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 49 879,78 euros e encontra-se representado por uma quota de
igual valor nominal, na titularidade da sócia única Rosa Tavares
Ferreira Pires.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertence a Rosa Tavares Ferreira Pires,
que desde já fica nomeada gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para que a sociedade fique validamente obrigada.

ARTIGO 5.º

1 � Nos termos previstos no artigo 270.º-F do Código das Socie-
dades Comerciais, a sócia única fica, desde já, autorizada a celebrar
com a própria sociedade negócios jurídicos que sirvam à prossecu-
ção do seu objecto, os quais devem obedecer à forma legalmente
prescrita e, em todos os casos, devem observar a forma escrita.

2 � A sócia única deverá manter, na sede da sociedade, os do-
cumentos relativos aos negócios jurídicos celebrados com a própria
sociedade de modo a que possam, a todo o tempo, ser consultados
por qualquer interessado.

3 � Os documentos referidos no número anterior deverão ser
juntos aos documentos de prestação de contas deles fazendo parte
integral.

4 � O não cumprimento do disposto nos números anteriores
implica a nulidade dos negócios celebrados entra s sócia única e a
sociedade e, ainda, a responsabilização ilimitada daquela.

Certifico ainda:
Deslocação de sede para a Avenida dos Missionários, 42, 1.º, di-

reito, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142070

BRIMOGAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 441
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504116827.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

8 � Averbamento n.º 4, apresentação n.º 16/030116.
Cessação de funções de presidente do conselho de administração de

Jean Louis Raymond, por renúncia, em 28 de Outubro de 2002, e de
fiscal único efectivo de Pedro Travassos & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, por renúncia, em 3 de Outubro de 2002,
e de fiscal único suplente de S. Vás Lima & F. Brás, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, por renúncia, em 2 de Outubro de 2002.

13 � Apresentação n.º 17/030116.
Designação para administrador de Gérard Werkest, casado, resi-

dente em Tommeltlaan 59, 2640 Mortsel, Bélgica, e para fiscal único
efectivo Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede na Avenida da República, 90, 6.º,
Lisboa, representada por Pedro Manuel Travassos de Carvalho, re-
visor oficial de contas, e para fiscal único suplente de João Carlos
Miguel Alves, revisor oficial de contas, residente em Vila Azulina,
Rua de Fausto de Figueiredo, Birre, em 20 de Dezembro de 2002.

Prazo: eriénio em curso de 2001-2003.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003160264

BRICODIS � DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6240
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502216069.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

12 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 14/030116.
Cessação de funções de presidente do conselho de administração de

Jean Louis Raymond, por renúncia, em 28 de Outubro de 2002, e de
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fiscal único efectivo de Pedro Travassos & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, por renúncia, em 3 de Outubro de 2002,
e de fiscal único suplente de S. Vás Lima & F. Brás, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, por renúncia, em 2 de Outubro de 2002.

15 � Apresentação n.º 15/030116.
Designação para administrador de Gérard Verkest, casado, residente

em Tommeltlaan 59, 2640 Mortsel, Bélgica, e para fiscal único
efectivo Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede na Avenida da República, 90, 6.º,
Lisboa, representada por Pedro Manuel Travassos de Carvalho, re-
visor oficial de contas, e para fiscal único suplente João Carlos Miguel
Alves, revisor oficial de contas, residente em Vila Azulina, Rua de
Fausto Figueiredo, Birre, Cascais, em 20 de Dezembro de 2002.

Prazo: quadriénio em curso de 2001-2004.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003160256

BRICOGAL SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6241
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502216077.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

10 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 18/030116.
Cessação de funções de presidente do conselho de administração de

Jean Louis Raymond, por renúncia, em 28 de Outubro de 2002, e de
fiscal único efectivo de S. Vás Lima & F. Brás, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, por renúncia, em 2 de Outubro de 2002, e de fiscal
único suplente de Pedro Travassos & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, por renúncia, em 3 de Outubro de 2002.

11 � Apresentação n.º 19/030116.
Designação para administrador de Gérard Verkest, casado, residente

em Tommeltlaan 59, 2640 Mortsel, Bélgica, e para fiscal único
efectivo Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede na Avenida da República, 90, 6.º,
Lisboa, representada por João Carlos Miguel Alves, revisor oficial
de contas, e para fiscal único suplente Pedro Manuel Travassos de
Carvalho, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de Borges
Carneiro, 31, 1.º, direito, Lisboa, em 20 de Dezembro de 2002.

Prazo: quadriénio em curso de 2001-2004.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003117938

SECURITAS � SERVIÇOS E TECNOLOGIAS
DE SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7943
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500243719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

28 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 24/030128.
Aprovação do projecto de cisão simples, em 16 de Dezembro de

2002.
29 � Apresentação n.º 25/030128.
Cisão simples.
Modalidade: destaque de património para a constituição de uma

nova sociedade.
Sociedade cindida: a própria sociedade.
Sociedade constituída: Securitas II � Segurança Electrónica, S. A.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142495

CELSA RODRIGUES & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 229
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504928082;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 36-38/030123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Celsa Alves da Silva Rodrigues, por renúncia, em 30 de
Julho de 2002, e foi ainda alterado totalmente o pacto social, tendo
sido modificada a sociedade para sociedade unipessoal, a qual passa a
reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abílio Garcia, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 25, loja
B, Dafundo, freguesia da Cruz Quebrada, Dafundo, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação,
exportação e representação de artigos de papelaria, lotarias, jornais,
revistas, artigos de brinde, artigos de decoração e utilidade para o
lar, cristais e porcelanas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma única quota de igual valor,
pertencente ao sócio único Abílio Augusto Martins Garcia.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio único a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de um gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único Abílio Augusto
Martins Garcia.

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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota do sócio único, 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Fica desde já autorizado o sócio único a celebrar quaisquer contra-
tos com a sociedade desde que os mesmos sirvam a prossecução do
objecto da sociedade.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142487

CLEMARQUE � ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 765
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502115505; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 27/030116.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 14 963,94
euros para 30 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º
e aditado o artigo 8.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A firma da sociedade é constituída pela denominação CLEMARQUE
� Engenharia & Construções, L.da, e a sua sede fica instalada no lugar
da Quinta do Jardim, Rua das Madressilvas, 9, freguesia de Caxias, con-
celho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de instalações mecânicas,
obras, construção civil, consultoria (à excepção da consultoria jurí-
dica ou outras para as quais a lei reclame formalidades especiais),
projectos eléctricos, construção de edifícios, reparação, compra e
venda e ainda o aluguer dos mesmos e comércio a retalho e por grosso
de artigos eléctricos e mecânicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 30 000
euros e é formado por duas quotas iguais de 15 000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim Marques Clemente e
Antónia Marques Bento Clemente.

ARTIGO 8.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nas condições que vierem a ser acordadas em assembleia geral,
podendo também vir a ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao dobro do capital social, desde que aprovado por unani-
midade dos votos representativos do capital social.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000833365

MANUEL F. MARQUES � OFICINA DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3339
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501360638; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 26/030116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

13 � Apresentação n.º 26/030116.
Designação para gerente de Maria João Lourenço Martins Pereira,

em 2 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000833373

CASADOIS � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8452
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503478814; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 42/030116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 42/030116.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003161449

SIPACO � COMÉRCIO GERAL E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 118
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500749299; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 50/030116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 1.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma SIPACO � Comércio Geral e Repre-
sentações, L.da, e tem a sua sede na Rua de Camilo Dionísio Álva-
res, 233, na Parede, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003161481

AHLERS, LINDLEY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6608
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500012261; ins-
crição n.º 22; número e data da apresentação: 5/030116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

22 � Apresentação n.º 5/030116.
Designação para gerente de Luís Fernando Sequeira de Vasconce-

los Dias, casado, residente na Rua de Afonso de Albuquerque, 1, Santo
Amaro de Oeiras, em 2 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003117911

GUEDIMO � IMOBILIÁRIA, SERVIÇOS
E CONSULTADORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 379
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504380990;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1, inscrições n.os 3, 4 e 5
e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas das apre-
sentações: 53-56/020705, 33/030228 e 46/030313 (compl.).

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 50 000
euros para 66 855 euros, tendo sido alterados os artigos 4.º, 5.º,
epígrafe e n.os 1 e 7, e 24.º, aditados os n.os 9, 10 e 11 ao referido
artigo 5.º e aditado o n.º 3 ao artigo 10.º, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 66 855 euros, representado por 66 855 ac-
ções, encontrando-se integralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 5.º

Valor nominal, natureza, representação e transmissão
de acções

1 � As acções têm o valor nominal de 1 euro cada.
7 � As acções tituladas podem ser representadas por títulos de 1,

5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000, mas os accionistas po-
derão a todo o tempo requerer o seu desdobramento pela forma que
mais lhes convier, correndo por sua conta as despesas correspon-
dentes.

9 � A transmissão de acções nominativas está subordinada ao
consentimento da sociedade.

10 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição de
acções em caso de aumento de capital, de amortização da participa-
ção social, na exclusão ou falecimento de sócio, na proporção da
respectiva participação social.

11 � Na alienação, pela sociedade, de acções próprias detidas por
accionistas ou pela sociedade, a terceiros, os accionistas usarão do
direito de preferência, na proporção das acções que possuem.

ARTIGO 10.º

3 � Todas as deliberações relativas à aprovação de contas, dis-
tribuição de lucros, designação dos órgãos sociais e alterações do
contrato social, nomeadamente e sem limitar, aumentos de capital,
fusão, cisão ou dissolução da sociedade, deverão ser sempre aprova-
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das por votos correspondentes a três quartos do capital social, quer
a assembleia reúna em primeira convocação, quer em segunda con-
vocação.

ARTIGO 24.º

Participações

No exercício da actividade social, a sociedade pode não só parti-
cipar no capital social de outras sociedades, bem como adquirir e
alienar participações que detenha noutras sociedades, ainda que tais
tenham objecto social diferente do seu, podendo também associar-
-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a agrupamentos
complementares de empresas.

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 53/020705.
Cessação de funções de fiscal único de Rui Ascensão & Esteves

Afonso, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por renúncia,
em 17 de Outubro de 2000.

3 � Apresentação n.º 54/020705.
Designação de fiscal único, em 30 de Outubro de 2000.
Fiscal único: Eduardo Marques Ferreira, revisor oficial de contas,

residente na Avenida de Barbosa du Bocage, 90, 3.º, direito, Lisboa.
Suplente: António Rosa Zózimo, revisor oficial de contas, resi-

dente na Rua do Patrocínio, 110, 1.º, Lisboa.
Prazo: quadriénio em curso de 1999-2002.
4 � Apresentação n.º 55/020705.
Designação dos órgãos sociais, em 16 de Fevereiro de 2002.
Administrador único: Helena Maria Lobo Guedes, solteira, resi-

dente na Rua de Alfredo da Costa, 9, 8.º, Miraflores.
Fiscal único: António Rosa Zózimo, revisor oficial de contas.
Suplente: Manuel Henrique Martins da Silva, revisor oficial de con-

tas, residente na Avenida do Infante Santo, 347, 3.º, direito, Lisboa.
Prazo: quadriénio de 2002-2005.
5 � Apresentação n.º 56/020705.
Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
Montante do reforço: 16 855 euros, sendo 16 850 euros, reali-

zado por entradas em espécie, e 5 euros, realizado em dinheiro.
3 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 33/030228.
Cessação de funções de fiscal único de Eduardo Marques Ferreira

e de fiscal único suplente de António Rosa Zózimo, por renúncia,
em 10 de Fevereiro de 2002.

1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 46/030313 (compl.).
Cessação de funções de administrador único de Helena Maria Lobo

Guedes, por renúncia, em 10 de Fevereiro de 2002.

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788688

SATURNO. NET � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 647-
-A (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
021119.

Certifico que, entre Ricardo Jorge Guerra de Carvalho e Pedro
Daniel Cardoso Franky, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Saturno. Net � Sistemas de Informa-
ção, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Marquês de Fronteira,
1, 4.º, direito, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto serviços de consultadoria na área
da informática, projectos de redes informáticas e sua implementação,

fornecimento de material informático acessório às redes infor-
máticas, como computadores e servidores, entre outros. Assistência
técnica às soluções fornecidas.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 4900 euros,
pertencente ao sócio Ricardo Jorge Guerra de Carvalho, e uma de
100 euros, pertencente ao sócio Pedro Daniel Cardoso Franky.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo do sócio Ricardo Jorge Guerra de
Carvalho, desde já designado gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

7.º

Participação noutras sociedades

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des com objecto diferente daquele que a própria sociedade exerce,
em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Disseram ainda os outorgantes que a sociedade poderá iniciar
imediatamente a sua actividade, ficando a gerência desde já auto-
rizada a:

a) Celebrar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Levantar o capital social para aquisição de equipamento;
c) Celebrar contratos de leasing ou outros contratos para aquisi-

ção de veículos automóveis ou de equipamento.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2000785247

J. REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5600/
891116 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502254785;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/021206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 4.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 20 000
euros, do sócio José Teles Rebelo, e outra do valor nominal de 5000
euros, da sócia Paula Cristina Fernandes de Azevedo.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem

remuneração, fica a cargo do sócio José Teles Rebelo, desde já no-
meado gerente.

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2000838049
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PRESERCO � SERVIÇOS DE GESTÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 022/
021203 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505343614; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
11/021203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 1.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede social

1 � A sociedade adopta a firma PRESERCO � Serviços de Ges-
tão e Marketing, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Papoilas, 212, em
Birre, freguesia e concelho de Cascais.

3 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2000803130

SALVACRIANÇAS � REDES PARA PROTECÇÃO
ANTIQUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 671
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
021127.

Certifico que, entre Cidmar Santos de Castro e Ailton Amaral
Ribeiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SALVACRIANÇAS � Redes para
Protecção Antiqueda, L.da

2 � Tem a sua sede na Alameda de Calouste Gulbenkian, 110,
rés-do-chão, D, Paço de Arcos, Oeiras.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, colocação e
montagem de redes de protecção antiquedas.

3.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 3800 euros, pertencente ao sócio Cidmar Santos de Castro, e uma
do valor nominal de 1200 euros, pertencente ao sócio Ailton Amaral
Ribeiro.

5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida; e
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a eleger em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Cidmar Santos de
Castro.

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.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003124420

MCF � COMÉRCIO DE MATERIAL INFORMÁTICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 931
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
021029.

Certifico que, por Maria do Céu Fonseca, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma MCF � Comércio de Material Infor-
mático, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos
Maristas, 511, 2.º, frente, na vila e freguesia da Parede, concelho de
Cascais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de máquinas
e material informático e de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito em dinheiro, mediante
a criação de uma quota de igual valor nominal, já realizada integral-
mente pela sócia única Maria do Céu Fonseca.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, com ob-
jecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em agrupa-
mentos complementares de empresas ou em agrupamentos europeus
de interesse económico, ficando-lhe todavia vedada a participação
noutras sociedades unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, ficam a cargo da sócia única, nomeada gerente, podendo
esta nomear procuradores para a prática de determinados tipos de
actos, sempre que o tiver por conveniente.

2 � Por decisão da sócia única, poderão ser nomeados outros
gerentes e, neste caso, a sociedade fica obrigada em todos os seus
actos e contratos pela intervenção de dois dos gerentes nomeados,
sendo necessária a assinatura da sócia gerente, Maria do Céu Fon-
seca.

3 � Fica a sócia única autorizada a negociar com a própria socie-
dade em todos os actos e contratos estritamente necessários à pros-
secução do objecto social.

ARTIGO 6.º

Devem ser consignadas em acta as decisões da sócia única, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em
regime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibe-
rações em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2000770410

PERFLORA � CONSTRUTORA DE JARDINS
DE CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7342
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503136689; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 423/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 � Apresentação n.º 423/011219.
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Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Carlos Duarte Moreira � 2500 euros;
2) Eduardo Samuel Duarte Moreira � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788742

GARCIA & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7571
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503292060; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 449/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 449/011219.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Joaquim Paulino Guerreiro � 2500 euros;
2) Elvira Florina Garcia Guerreiro � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788696

C. I. T. A. C. � CIRCUITOS INTERNOS DE TELEVISÃO
E ANTENAS COLECTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4320
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501755616; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 32/021011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de
10 000 000$ para 40 000 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 40 000 000$, cor-
respondente à soma das três seguintes quotas: uma do sócio António
Manuel de Carvalho Barreira, do valor nominal de 20 000 000$, e
duas do sócio João Manuel Gonçalves Afonso, dos valores nominais
de 200 000$ e 19 800 000$.

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

Está conforme o original.

15 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210556

XILOQUÍMICA � PRODUTOS PARA MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 369
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503286656; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 13/021108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

8 � Apresentação n.º 13/021108.

Designação para gerentes de Maria do Carmo Conde Mesquita
Sanches e Rui Filipe Ribeiro Sanches, em 18 de Outubro de 2002.

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

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000210553

XILOQUÍMICA � PRODUTOS PARA MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 369
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503286656; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 68/020207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 4.º, n.º 2, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

4.º

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente nos
seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000210555

ANTÓNIO DUARTE SIMÕES & FILHO � COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 776
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
030107.

Certifico que, entre António Duarte Simões e Hugo Duarte de
Oliveira Simões, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Duarte Simões & Filho �
Comércio de Materiais de Construção, L.da, e fica com a sua sede na
Rua das Flores, lote 14, Casal do Brejo, Dona Maria, freguesia de
Almargem do Bispo, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em comércio por grosso de madeiras e
materiais de construção civil, aterros, desaterros e terraplanagens,
construção e obras públicas, reparação de edifícios.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas, uma quota de 3500 euros, perten-
cente ao sócio António Duarte Simões, e uma quota de 1500 euros,
pertencente ao sócio Hugo Duarte de Oliveira Simões.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento prévio da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os sócios
em segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em as-
sembleia geral, sócios ou não, com ou sem remuneração, conforme
a mesma deliberar, vinculando-se a sociedade em todos os seus actos
e contratos com as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 145 � 26 de Junho de 200313 234-(82)

§ 2.º Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de
favor, fianças e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por
qualquer forma em outras sociedades, mesmo com objecto diferente
do seu, e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003242953

MELKA CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 592
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500384126;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 64 e 65/021216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 64/021216.
Cessação de funções de gerente de Ulf Joakim Erikson Skog, por

renúncia, em 4 de Novembro de 2002.
23 � Apresentação n.º 65/021216.
Designação para gerente de Hans Benny Linder, solteiro, residente

na Estrada da Charneca, lote 1, Cascais, em 4 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249494

ENTREPICO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 779
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506373452; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 64/030109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
ENTREPICO � Construções, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua da Cidade de Lagos, 8, rés-do-chão, B,
em Algueirão, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar fi-
liais, sucursais e outras formas de representação onde entender.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto as seguintes actividades: construção
civil em geral; instalações eléctricas, hidráulicas e de telecomunica-
ções; vias de comunicação, execução de obras no âmbito de obras
públicas e particulares.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especiais, e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois gerentes.
2 � Ficam nomeados gerentes ambos os sócios.

São sócios Joaquim Gomes de Brito e Henrique Nélson Pereira de
Brito.

Está conforme o original.

15 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003232389

DISPRESS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 925
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506474534; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/030217.

Certifico que 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 DISPRESS � Transportes de
Mercadorias, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Gil Eanes, lote
85, rés-do-chão, direito, Rio de Mouro, freguesia de Rio de Mouro,
concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas lo-
cais de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte, comércio e distribui-
ção de mercadorias e afins (com peso bruto igual ou inferior a 3,5 t).

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 25 000 euros, cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios Luís Miguel Melo Guerra e Cristina Maria Men-
des Barroso Guerra.

2 � As quotas de casa sócio encontram-se realizadas quanto a
metade para cada um dos sócios, devendo o pagamento da parte
restante ser feito no prazo de cinco anos a contar de hoje.

3 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada noutras sociedades com objecto diferente
do seu ou em agrupamentos complementares de empresas.

4 � A sociedade poderá exigir dos sócios, por acordo unânime de
todos, prestações suplementares, até ao montante de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � Fica designado gerente o sócio Luís Miguel Melo Guerra.
2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.
3 � A gerência poderá ser ou não remunerada se tal vier a ser de-

liberado em assembleia geral.
ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a favor de terceiros depende do consen-

timento prévio da sociedade, a quem fica reservado o direito de
preferência em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo
lugar.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos termos
previstos na lei e ainda nos seguintes casos:

a) Por acordo da sociedade com o titular;
b) Quando qualquer quota for arrestada, arrolada, penhorada ou,

em geral, for apreendida judicialmente ou administrativamente;
c) No caso de insolvência ou falência do seu titular;
d) Quando o seu titular prejudicar dolosamente a sociedade, ou

pela sua conduta a desacreditar de forma notória;
e) Quando por falecimento do respectivo titular, a quota não se

transmitir ao cônjuge ou a descendentes.
2 � A amortização, quando não resulte de acordo entre os inte-

ressados, será efectuada pelo valor correspondente à quota segundo
o último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, os herdeiros devem
escolher, de entre si, um que a todos os represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios e expedida com a antecedência mínima
de 15 dias, a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça
prazo mais longo.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003219030
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ALVA-MAR, EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 684
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
021204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela denominação Alva-Mar, Explora-
ções Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Gomes Fer-
reira, 31, rés-do-chão, loja B, na localidade e freguesia do Cacém,
concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como podem ser criadas ou encerradas sucursais filiais, agên-
cias, delegações ou outras formas de representação, em qualquer ponto
do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de explorações hotelei-
ras, nomeadamente churrasqueira, cervejaria e restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo: três iguais de
1500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Manuel da
Cruz Moreira, Maria Isabel Fernandes da Cruz e Paulo Jorge Costa
Teixeira, e uma de 500 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge da
Conceição Vieira Dias.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer ou-
tras sociedades, quer com o mesmo objecto, quer com objecto dife-
rente, em agrupamentos complementares de empresas, agrupamen-
tos europeus de interesse económico, bem como adquirir ou alienar
acções, quotas ou obrigações de outras sociedades e realizar sobre
elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses so-
ciais.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente per-
mitida.

2 � A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas a favor de
estranhos depende sempre do consentimento prévio da sociedade, à
qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e aos
restantes sócios em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, que será ou não remunerada, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os
sócios, que desde já são designados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas conjuntas de
todos os gerentes já designados.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando sobre a quota incida penhora, arresto, arrolamento ou

outro procedimento judicial;
c) Por oneração da quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
d) No caso de falência do titular da quota, judicialmente declarada;
e) Por incumprimento do respectivo titular, por qualquer forma,

das disposições do contrato social e das deliberações sociais.
2 � Nos casos em que lhe é conferido o direito de amortizar

qualquer quota, poderá a sociedade, em vez disso, adquiri-la ou fazê-
-la adquirir por sócio ou terceiro.

3 � O titular da quota de cuja amortização se tratar não poderá
votar relativamente à deliberação sobre a amortização, excepto no
caso previsto na alínea a) do n.º 1.

4 � A contrapartida a pagar pela amortização será a que resultar
do último balanço, se outro não resultar imperativamente da lei.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000836305

MORAIS & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1277
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500947694; inscri-
ção n.º 28; número e data da apresentação: 23/030130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

28 � Apresentação n.º 23/030130.
Designação para gerente de Maria Isabel Pessoa de Campos, em 2

de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003153411

CHAGAS & CHAGAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 663
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505380803;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 50/030225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 50/030225.
Deslocação de sede para a Praceta da Infanta D. Catarina, 5, rés-

-do-chão, direito, Massamá Norte, freguesia de Belas, concelho de
Sintra.

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

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000787290

SAPA PORTUGAL, EXTRUSÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ALUMÍNIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 974
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 511055846;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10; número e data da apresen-
tação: 58/030212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

10 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 58/030212.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

Fernando André Fernandes da Silva, por renúncia, em 23 de Dezem-
bro de 2002.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003251731

SILMAX � CAFÉ, CERVEJARIA, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 086
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503932710;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 31 e 32/030212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Paulo Alexandre Amado da Silva, por renúncia, em 28 de
Outubro de 2002, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5486,78 euros, divi-
dido em quatro quotas: duas dos valores nominais de 2194,71 euros,
uma de cada um dos sócios Alcina Carla Ramos Andrade e Carlos
Augusto dos Santos, e duas dos valores nominais de 548,68 euros,
uma de cada um dos sócios Luciano Ferreira de Amorim Ribeiro e
Acácio Manuel Ferreira Martins.
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ARTIGO 4.º

A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois gerentes.

Gerentes designados: Alcina Carla Ramos Andrade e Carlos Au-
gusto dos Santos.

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

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003141030

AVENGAR � SOCIEDADE COMERCIAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MERCADORIAS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 192
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501394761;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 54/030311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 1.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação AVENGAR � Sociedade Co-
mercial de Distribuição de Mercadorias Alimentares, L.da, e tem a
sua sede no Centro Empresarial Sintra Estoril VII, Rua da Tapada
Nova, 9, Edifício C-8, freguesia de São Pedro de Penaferrim, conce-
lho de Sintra.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003273280

ALMEIDA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2065
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500680264; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

6 � Apresentação n.º 3/011221.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscri-

to por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Alcides da Silva Rosalino � 2500 euros;
2) Alcides Manuel do Carmo Rosalino � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142398

ITF � MEDIGEN, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 761
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
030114.

Certifico que, entre ITF � FARMA, Produtos Farmacêuticos, L.da,
e ITALFARMACO, S. A., foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ITF � MEDIGEN, Produtos Farma-
cêuticos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Consiglieri Pedroso, 123,
freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

2 � Os gerentes poderão deliberar que a sede social seja deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
alterar livremente o local de exercício da actividade da sociedade.

3 � Os gerentes podem também criar e encerrar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, tanto em
Portugal como no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o registo, promoção,
comercialização e distribuição de produtos destinados a cuidados de
saúde, especialidades farmacêuticas e produtos sanitários.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 4900 euros, pertencente à
sócia ITALFARMACO, S. A.;

b) Uma quota no valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia
ITF � FARMA, Produtos Farmacêuticos, L.da

ARTIGO 5.º

1 � É vedada aos sócios a prática de actos concorrenciais com a
sociedade.

2 � Consideram-se actos concorrenciais a comercialização, di-
recta ou indirecta, de produtos que sejam objecto de contratos de
distribuição com a sociedade, nos territórios abrangidos por estes
contratos.

3 � Excluem-se da proibição do n.º 1 os actos cuja prática seja
expressamente consentida pelos restantes sócios.

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares,
até um montante de 50 000 euros.

2 � Para além das prestações suplementares obrigatórias, pode-
rão os sócios efectuar prestações suplementares voluntárias.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre.
2 � Os sócios e a sociedade, por esta ordem, gozam do direito de

preferência na alienação de quotas.
3 � O sócio que queira ceder a sua quota a terceiros deverá co-

municar tal intenção aos demais sócios, indicando as condições em
que se propõe efectuar a cessão, nomeadamente o respectivo preço
e condições de pagamento, devendo tal comunicação ser feita por
carta registada, com aviso de recepção, a enviar para a sede ou do-
micílio do sócio que conste no registo comercial da sociedade.

4 � O exercício do direito de preferência deve ser comunicado
ao sócio cedente no prazo máximo de 30 dias após a data da comu-
nicação prevista no número anterior, por carta registada, com aviso
de recepção, a enviar para a sede ou domicílio do sócio que conste
no registo comercial da sociedade.

5 � Sendo exercido o direito de preferência na cessão, o sócio
preferente poderá adquirir a quota ou as quotas a ceder pelo mais
baixo dos seguintes valores:

a) Preço oferecido pelo terceiro indicado pelo cedente;
b) Valor da participação objecto da cedência, calculado por um

revisor oficial de contas de acordo com a seguinte fórmula:

(vendas líquidas × 2) + (lucros líquidos × 10)

 2

Número total de quotas

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou quotas de
cada um dos sócios, desde que totalmente liberadas, sempre que ve-
nha a verificar-se algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Dissolução, falência ou insolvência de um sócio ou morte, in-
terdição ou inabilitação do sócio, caso se trate de pessoa singular;

b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro procedimento,
judicial ou administrativo, de apreensão da quota, bem como qual-
quer outro procedimento, seja de que natureza for, que atinja a quo-
ta, desde que tal quota tenha sido ou possa vir a ser sujeita a venda
judicial, e esse procedimento se mantenha por período não inferior
a 30 dias a contar da notificação à sociedade;
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c) Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto so-
cial.

2 � O preço da amortização será correspondente ao valor nomi-
nal da quota, proporcionalmente acrescido ou deduzido de todas e
quaisquer reservas ou perdas, evidenciadas no último balanço apro-
vado antes do evento que deu lugar à amortização, bem como dos
saldos credores ou devedores de qualquer conta do sócio.

3 � O pagamento do preço de amortização será efectuado no
prazo de três meses após a fixação definitiva da contrapartida.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer geren-
te, por sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 � Salvo nos casos em que alei exija outras formalidades e na
hipótese prevista no n.º 4 do presente artigo, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de carta registada, expedida com a ante-
cedência mínima de 15 dias.

3 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer pessoa, para o que será necessária a apresentação ao
presidente da mesa da assembleia geral de carta com a assinatura do
representante legal da sócia respectiva.

4 � Os sócios podem tomar deliberações unânimes nas reuniões,
sem observância de formalidades prévias de convocação, desde que
todos os sócios estejam presentes e todos manifestem a vontade de
que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto.

5 � As deliberações podem ser tomadas por voto escrito nos casos
e termos previstos na lei.

ARTIGO 10.º

1 � As seguintes matérias dependem de deliberação dos sócios:
a) Realização de prestações suplementares e respectivo reembolso;
b) Remição, aquisição, alienação e oneração das quotas da socie-

dade;
c) Exclusão de sócios;
d) Aprovação do relatório de gestão e das contas anuais, bem como

a existência de lucros e o tratamento a dar a estes;
e) Nomeação, remuneração e destituição dos gerentes, bem como

a propositura de acções ou actos equivalentes contra os mesmos;
f) Alterações ao pacto social;
g) Aumento e redução do capital social;
g) Fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade, assim

como o regresso à actividade da sociedade dissolvida.
2 � As deliberações sociais serão tomadas por maioria simples

dos votos.
ARTIGO 11.º

1 � A sociedade é administrada por dois ou três gerentes.
2 � Os gerentes têm poderes para dirigir e representar a socie-

dade, devendo a sua remuneração ser fixada pela assembleia geral.
3 � As deliberações dos gerentes são tomadas por maioria sim-

ples.
4 � Entre outras matérias, compete aos gerentes decidir sobre:
a) Mudança da sede social dentro do mesmo concelho ou para

concelho limítrofe;
b) Criação e encerramento de sucursais, agências, delegações ou

outras formas locais de representação, tanto em Portugal como no
estrangeiro;

c) Aquisição de participações em sociedades com objecto diferente
do da sociedade, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas;

d) Aquisição, alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis da
sociedade.

5 � Os gerentes podem delegar a gestão corrente da sociedade
nalgum deles.

6 � Salvo no caso da prática de actos de mero expediente, em
que é suficiente a intervenção de um dos gerentes, a sociedade
vincula-se pela intervenção de dois gerentes, de um gerente com
poderes delegados ou de um ou dois procuradores, no âmbito da res-
pectiva procuração e desde que este ou estes sejam designados por,
pelo menos, dois dos gerentes.

7 � Aos gerentes é vedado obrigar a sociedade em negócios de
favor, prestação de avales, fianças e outras garantias ou em quais-
quer outros actos alheios aos objecto e negócio social.

ARTIGO 12.º

1 � Os lucros do exercício, deduzida a parte destinada a reserva
legal, terão a aplicação que for deliberada em assembleia geral, não
estando o montante a distribuir sujeito às restrições do artigo 217.º,
n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

2 � A assembleia geral pode deliberar a distribuição de lucros no
decurso do exercício, com observância das disposições legais aplicá-
veis.

ARTIGO 13.º

1 � Em caso de dissolução, os sócios serão os liquidatários.
2 � Os valores e as responsabilidades a atribuir a cada um dos

sócios serão decididos pela assembleia geral.

Disposições transitórias

ARTIGO 14.º

Ficam desde já nomeados gerentes:
a) Saverio Guelfo Scialdone, que também usa e assina Saverio

Scialdone, casado, natural de Itália, de nacionalidade italiana, resi-
dente em Pozuela de Alarcon (Madrid), Calle Tramontana, 16;

b) Francesco Maria Diaverico De Santis, que também usa e assina
Francesco De Santis, solteiro, maior, natural de Milão, de naciona-
lidade italiana, residente em Via Pietro Mascagni, 22;

c) João Manuel de Andrade Fernandes, que também usa e assina
João Fernandes, casado no regime da separação de bens, natural da
freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa, contribuinte fis-
cal n.º 180311280, residente na Rua de Consiglieri Pedroso, 123,
Barcarena, Oeiras.

ARTIGO 15.º

Qualquer dos gerentes ora nomeados fica desde já autorizado a
movimentar a conta bancária aberta em nome da sociedade, para
fazer face às despesas relacionadas com a constituição da sociedade,
nomeadamente as despesas devidas pela respectiva escritura de cons-
tituição e apresentação a registo da mesma, bem como despesas
relativas a trabalhadores, sejam despesas inerentes à contratação ou
ao pagamento de salários.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003117377

ORLANDINO PINTO COELHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 183
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
030206.

Certifico que 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 Orlandino Pinto Coelho, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no Bairro 16 de Novembro, lote 16,
em Tires, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

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

A sociedade tem por objecto: pinturas, revestimentos e trabalhos
para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e encontra-se representado por uma quota de igual valor no-
minal na titularidade do sócio único Orlandino Pinto Coelho.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do por ela exercido ou em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertence ao identificado Orlandino Pinto
Coelho, que, desde já, fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua
intervenção para que a sociedade fique validamente obrigada.
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ARTIGO 6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade que visem a prossecução do objecto da
sociedade.

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2003192859

IN LIGHT � CONCEPÇÃO DE ESPAÇOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 181
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
030206.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma In Light � Concepção de Espaços,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Alegre, 3 �
8.5, Monte Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
a sociedade pode criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer
outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a decoração, produção e montagem
de espaços interiores e exteriores, fabrico de artigos têxteis confec-
cionados.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma quota deste valor pertencente
à sócia única Manuela Paula Salgueiro de Freitas.

4.º

1 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades de objecto diferente do
seu ou reguladas por lei especial.

2 � A sociedade poderá adquirir e alienar quotas próprias, nos
termos da lei.

5.º

A sócia única poderá modificar a sociedade em sociedade por quo-
tas plural através da divisão e cessão de quota ou de aumento de
capital social por entrada de um novo sócio.

6.º

A sociedade é administrada pela única sócia, desde já nomeada
gerente, que por si só obrigará validamente a sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado pela sócia única.

7.º

Os lucros de cada exercício terão a aplicação que for deliberada
pela sócia única, sem prejuízo do disposto nos artigos 32.º e 33.º do
Código das Sociedades Comerciais.

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2001016751

ANTÓNIO & J. FREITAS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 925/
970520 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503901903;
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 75 e 76/030226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 4.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros e corresponde à soma de três
quotas iguais de 5000 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da assembleia geral,
poderá exigir aos sócios prestações suplementares de capital, até ao
limite de cinco vezes o capital social.

ARTIGO 4.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 pelos sócios João
Afonso Gonçalves, Luís Manuel dos Santos Martins e António José
Dinis de Freitas.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura em
conjunto de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003168052

PROJECTLINE SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 416/
990602 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504409859;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 15/021230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 4.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado,
correspondendo à soma de três quotas: uma no valor de 12 500 euros,
pertencente ao sócio Jorge Humberto Ferreira da Silva; uma no valor
de 10 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Romão Coelho, e
outra no valor de 2500 euros, pertencente à sócia Sandra Nunes
Duarte Francisco Silva.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2001101821

CHURRASQUEIRA GARFO REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 970/
030225 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502257911;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 18-20/030225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, n.os 1 e 2, 3.º
e 6.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Churrasqueira Garfo Real, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Luís de Camões, 24
a 26, no Monte Abraão, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

3 � A gerência poderá deliberar a deslocação da sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criação de
filiais, sucursais ou outras formas locais de representação onde en-
tender.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7481,96
euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas iguais de 2244,59
euros, uma de cada um dos sócios António dos Prazeres Gomes e
Maria Judite Alves Ricardo Gomes, e duas iguais de 1496,39 euros,
uma de cada um dos sócios José Ferraz e António Torres Nogueira.
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6.º

A gerência e representação da sociedade pertencem a todos os
sócios, já nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com a assi-
natura do gerente António dos Prazeres Gomes, conjuntamente com
a assinatura do gerente José Ferraz ou António Torres Nogueira, ou
ainda com a assinatura da gerente Maria Judite Alves Ricardo Go-
mes, conjuntamente com a assinatura do gerente José Ferraz ou
António Torres Nogueira.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003227946

TRADEINFOR � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 646
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501995145; inscri-
ção n.º 11, número e data da apresentação: 40/021118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º e 2.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRADEINFOR � Tecnologias de
Informação, L.da, e tem a sua sede no piso 0 do Q 31 � Casa da
Quinta, sito no lote 1 do parque de escritórios da Quinta da Fonte,
Estrada de Paço de Arcos, 85, freguesia de Paço de Arcos, concelho
de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na formação, prestação de serviços téc-
nicos de informática, de consultoria e engenharia de gestão e
tecnologia, serviços e soluções de informática, comercialização de
produtos informáticos, gestão de recursos humanos, equipamentos,
instalação, formação profissional, tecnológica, representações,
comercialização de produtos e serviços de gestão e informática,
importação, exportação, desenvolvimento e comércio de aplicações
e equipamentos, tecnologias de informação, telecomunicações, tra-
duções, assistência técnica, consultoria estratégica, publicidade,
marketing, participação em sociedades com objectos iguais ou com-
plementares, realização de estudos técnicos nas áreas de engenharia
e consultoria tecnológica, serviços de organização e produção de
palestras, seminários, colóquios e eventos afins, bem como serviços
relacionados, em Portugal e no estrangeiro.

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000799205

FABRIMOLDE � MECÂNICA ESPECIALIZADA
EM MOLDES, FERRAMENTAS E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3518
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500850992; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 14/021118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 5.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

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 António Gaspar, e outra do
valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Paulo Alexan-
dre da Silva da Fonte.

5.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, pertence ao sócio António Gaspar, o qual é desde já

nomeado gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000797881

RIBERPENA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 465
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502830891; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 10/021205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Riberpena Alimentar � Unipessoal,
L.da

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio e indústria de produtos
alimentares, actividades hoteleiras e panificação.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma única quota do valor nominal de 5000
euros pertencente ao sócio António Lopes Magalhães.

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000837476

PEPE & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 618
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500724369; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 39/021203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

5 � Apresentação n.º 39/021203.
Designação para gerentes de Maria Salomé de Carvalho Pires da

Silva Pepe e Lilian Olman Costa, em 2 de Novembro de 1999.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000803768

CMTV � CENTRAL DE MEIOS DE TELEVISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 676
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504552805;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 71 e 72/021204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Duarte Nuno Martins de Almeida Cruz, por renúncia, em
20 de Junho de 2002, e foi alterado parcialmente o contrato social
quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5486,78 euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 3497,82
euros, pertencente à sócia Maria Manuel Soares Guerra de Oliveira,
e outra no valor nominal de 1988,96 euros, pertencente ao sócio
João Manuel Martins dos Santos Barba.
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ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Maria
Manuel Soares Guerra de Oliveira e João Manuel Martins dos Santos
Barba, obrigando-se a sociedade com a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142037

WESTFALIA SEPARATOR IBÉRICA, S. A.
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 961
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 980259665; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/021107.

Certifico que o texto que se segue é a reprodução integral da ficha
de inscrição da representação permanente (sucursal) com a denomi-
nação em epígrafe:

1 � Apresentação n.º 15/021107.
Representação permanente � sucursal.
Firma da representada: Westfalia Separator Ibérica, S. A. (Sociedad

Unipersonal).
Nacionalidade: espanhola.
Sede da representada: Polígono Industrial Congost, Avenida San

Julian, 147-157, 08400 Granollers (Barcelona), Espanha.
Objecto da representada: fabricação, difusão e venda de maquina-

ria, bem como das respectivas peças de substituição.
Capital da representada: 2 524 200 euros.
Sede da sucursal: Rua de D. Dácia Maria Duque Estanislau, 192,

Bairro Chesol, freguesia de Cascais, concelho de Cascais.
Objecto da sucursal: o mesmo.
Capital afecto: 50 000 euros.
Representante legal: Manuel José Delgado González, residente na

Avenida de San Julian, 147-157, Polígono Industrial Congost,
Granollers, Barcelona.

Foi depositada na pasta respectiva a acta comprovativa da deli-
beração da abertura da referida sucursal.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788840

SOTEXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 920
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
030213.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOTEXTEIS, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de 25 de Abril, 132, em Galamares, freguesia de
São Martinho, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a transformação de telas têxteis e
comercialização de têxteis para hotelaria, hospitalares e similares.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Ana Isabel Alcântara Barreto de Almeida Araújo Giro de Vas-
concelos e José Hipólito Piedade Giro de Vasconcelos.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações su-
plementares de capital, até ao triplo do capital social e na propor-
ção das suas quotas, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete ao sócio José
Hipólito Piedade Giro de Vasconcelos, desde já nomeado gerente.

5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar, e os sócios, em segundo lugar, do direito de preferência.

6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como no capital social de outras sociedades, ainda que com
objecto diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

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, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se
não for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de
quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado pretender
exercer o direito de preferência, previsto no artigo 5.º

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo
com o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no
caso da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será
igual ao valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

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

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 2003218050

CHÁ DA GUIA � BAR E DOCERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 389
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504672843.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 � Apresentação n.º 29/020827.
Designação para gerentes de Natascha Wanderley Ferreira, Eleo-

nora Soares Luzitano Carneiro e Maria da Graça Barbosa da Silva,
em 6 de Maio de 1999.

4 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 30/020827.
Cessação de funções de gerente de Eleonora Soares Luzitano Car-

neiro, por renúncia, em 20 de Janeiro de 2001.
5 � Apresentação n.º 31/020827.
Designação para gerente de Luís Filipe Botelho da Nova, em 16

de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142029

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

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9597
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503501670; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 53/020919.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

12 � Apresentação n.º 53/020919.
Designação dos órgãos sociais, em 1 de Março de 2002.
Conselho de administração: presidente � TRIVALOR � Socie-

dade Gestora de Participações Sociais, S. A., que designou para exer-
cer o cargo em nome próprio Gonçalo de Medina Figueiredo de
Barros, casado, residente na Avenida de Miguel Torga, 27-B, 13.º,
B, Lisboa; vogais � José Nunes Ferraz Leal de Araújo, casado, re-
sidente na Rua de Cândida A. Magalhães, 5, 4.º, C, Codivel, Odivelas,
Carlos Alberto dos Santos Martins Moura, casado, residente na Her-
dade da Aroeira Golfe, lote 10.45.104, Charneca da Caparica, Joa-
quim Carlos Bagulho da Silva, casado, residente na Rua da Eira, Lotel,
2.º, esquerdo, Lisboa, e Domingos Rufino Pereira, casado, residente
na Rua de Bustes, 727, habitação 6.2, Vila Nova de Gaia;

Fiscal único: efectivo � Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Antero de
Quental, 639, Porto, representada por António Joaquim Pereira
Silvão, revisor oficial de contas; suplente � António Magalhães e
Carlos Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, sala 201, Porto, representada
por António Magalhães, revisor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2002-2004.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2001108206

QUIMEXPORT � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 033
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501780858; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 62/021029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º e 2.º, n.º 1,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma QUIMEXPORT � Comércio Inter-
nacional, L.da, e tem a sua sede na Rua do General Ferreira Martins,
10 a 10-C, na freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio internacional, im-
portações e exportações e representações, incluindo a distribuição
por grosso de medicamentos de uso humano, bem como a
comercialização de reagentes, testes diagnóstico e produtos quími-
cos.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000793037

ELECTROMOTORES FILIPE C. BRITO (SUCESSORES), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 033
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500093857; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 45/021205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 1 300 000$
para 6500 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º e 5.º, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Electromotores Filipe C.
Brito (Sucessores), L, e tem a sua sede na Rua de Eduardo Maria
Rodrigues, 116, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 6500 euros, está inteiramente realizado e é
representado por duas quotas, uma com o valor nominal de 5200
euros, titulada pelo sócio Alfredo Filipe de Almeida Brito, e uma

com o valor nominal de 1300 euros, titulada pela sócia Ana Ale-
xandra Antunes Rondão de Almeida Brito.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003142010

MULTI-VESTE 92, B. V.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 591
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 980118220; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 33/021025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 � Apresentação n.º 33/021025.
Alteração da sede da sucursal.
Sede da sucursal: Rua do Dr. António Loureiro Borges, 4, rés-do-

-chão, Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000777422

RAMAZZOTTI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6637
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500226547; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 2/021127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

22 � Apresentação n.º 2/021127.
Designação dos órgãos sociais, em 9 de Maio de 2002.
Conselho de administração: presidente � José Carlos Prista da

Silva Henrique, residente na Rua de Luís de Camões, 102, 3.º, es-
querdo, Alcântara Residence, Lisboa; vogais � Homero António
Leitão de Castro Nunes, casado, residente na Rua de Silva Carvalho,
263, 3.º, direito, Lisboa, e Nuno Ferreira de Figueiredo Gaspar, ca-
sado, residente na Rua do Professor Simões Raposo, 2, 2.º, frente,
Lisboa;

Conselho fiscal: presidente � Barroso, Dias, Caseirão e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Ave-
nida da República, 52, 9.º, Lisboa, representada por José Martinho
Soares Barroso, revisor oficial de contas; vogais � Paulo Renato
Ferreira Alves, casado, residente na Rua do Professor Moisés
Amzalak, 3, 4.º, A, Lisboa, e João Paulo Torres Cunha Ferreira,
casado, residente na Avenida da República, 1583, 3.º, B, Parede;
suplente � Ernesto Ferreira da Silva, revisor oficial de contas, ca-
sado, residente no Campo Grande, 152, 6.º, Lisboa.

Prazo: triénio de 2002-2004.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000804799

PATRIGEL � COMÉRCIO DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 731
(Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
030102.

Certifico que, entre Maria Irene Gonçalves Bemposta e Ana Pa-
trícia Bemposta Nalha Cruz, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela denominação PATRIGEL �
Comércio de Congelados, L.da, e a sua sede fica instalada na Rua do
Dr. António Patrício Gouveia, 23, rés-do-chão, bloco 4, freguesia e
concelho de Oeiras.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 145 � 26 de Junho de 200313 234-(90)

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas,
transferidas ou fechadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de congelados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
200 euros, pertencente à sócia Maria Irene Gonçalves Bemposta, e
outra de 4800 euros, pertencente à sócia Ana Patrícia Bemposta
Nalha Cruz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia Maria Irene
Gonçalves Bemposta e pelo não sócio José Manuel Andrade da Silva
Nunes, divorciado, residente na Rua do Dr. António Patrício Gouveia,
23, 1.º, C, em Oeiras, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, mas a favor de estranhos
depende do consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Por falência, interdição ou insolvência do seu titular;
c) Quando qualquer sócio não cumpra as suas obrigações sociais

ou as deliberações tomadas em assembleia geral;
d) Quando o sócio prejudique os interesses da sociedade;
e) Em caso de penhora, arresto ou qualquer apreensão judicial de

bens.
2 � O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que

resultar do último balanço aprovado.
3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, e em vez
da quota amortizada, ser criadas uma mais quotas, destinadas a se-
rem alienadas a um ou a mais sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os suprimentos feitos pelos sócios à sociedade vencerão juros ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 100 000 euros, por unanimidade
dos votos representativos de todo o capital social.

ARTIGO 9.º

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

Que fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levanta-
mento do capital depositado, a fim de suportar as despesas da cons-
tituição, registo e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003193375

DUPLASI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 667
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 79/
021129.

Certifico que, entre Manuel Rodrigues Ferreira e Armindo Rodri-
gues Ferreira, 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 DUPLASI � Sociedade de Cons-
truções e Obras Públicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Laranjeiras, 7,
Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: construções por empreitadas
ou de casas para revenda, exercício do comércio e gestão de bens
imóveis, incluindo a aquisição para revenda, arrendamento e outras
formas de exploração económica dos mesmos, e a gestão de bens
imóveis próprios.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 35 000 euros,
pertencente ao sócio Manuel Rodrigues Ferreira, e uma de 15 000
euros, pertencente ao sócio Armindo Rodrigues Ferreira.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre; feita, porém, a favor
de estranhos, depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade fica a cargo dos
sócios Manuel Rodrigues Ferreira e Armindo Rodrigues Ferreira, os
quais ficam desde já designados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003124497

DIG DEEP � SERVIÇOS MARÍTIMO-TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 138
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
030123.

Certifico que, entre Filipe André Trigueiros Vaz Serra de Bragança
e Daniel Bruno Ramos de Almeida Neto, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dig Deep � Serviços Marítimo-
-Turísticos, L.da, e é regulada pelas disposições dos presentes estatu-
tos e restantes normas legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social na Rua de D. Afonso de Bour-
bon, lote 5, Casa Alagoa, na freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

2 � Por mera deliberação da gerência, pode a sede ser livremente
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, sem dependência de deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade marítimo-turística: pres-
tação de serviços de natureza cultural, de lazer, de pesca turística e
de táxi prestados mediante a utilização de embarcações com fins
lucrativos.
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ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir livremente participações em outras
sociedades de responsabilidade limitada, ainda que com objecto di-
verso do seu, em agrupamentos complementares de empresas e em
sociedades reguladas por leis especiais.

ARTIGO 5.º

Capital social e quotas

O capital social é de 12 500 euros, integralmente realizado, em
dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios:

Daniel Bruno Ramos de Almeida Neto, com uma quota no valor
nominal de 6250 euros, correspondente a 50 % do capital social;

Filipe André Trigueiros Vaz Serra de Bragança, com uma quota
no valor nominal de 6250 euros, correspondente a 50 % do capital
social.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas fica subordinada ao exercício do direito
de preferência a favor dos outros sócios.

2 � O sócio cedente deverá dar conhecimento da sua vontade de
ceder a quota aos outros sócios, mediante carta registada, com aviso
de recepção, na qual indicará o correspondente valor da cessão e
todas as demais condições.

3 � Os restantes sócios comunicarão ao sócio cedente se preten-
dem ou não exercer o direito de preferência no prazo máximo de
30 dias a contar do conhecimento da intenção do sócio cedente.

ARTIGO 7.º

Salvo o caso de cessão de quotas a outros sócios efectuada nos
termos do disposto no artigo anterior, a cessão de quotas fica sem-
pre dependente do consentimento da sociedade e não produz efeitos
para com esta enquanto esse consentimento não for prestado.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade, por deliberação tomada em assembleia geral,
poderá amortizar qualquer quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir por
sócio ou terceiro, nos seguintes casos:

a) Falência, insolvência, interdição ou entrada em liquidação de
qualquer sócio;

b) Penhora, arresto, arrolamento da quota ou qualquer outra for-
ma de apreensão judicial da mesma;

c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Restantes casos previstos na lei.
2 � As situações previstas nas alíneas a) e b) do número anterior

consideram-se fundamento de amortização compulsiva.
3 � A contrapartida da amortização será efectuada nos termos

do disposto no artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Prestações suplementares e contratos de suprimentos

Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade, de que
esta careça, nos termos e condições que forem estabelecidos em
assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, cujo montante global
máximo se fixa em 10 vezes o valor do capital social, que serão
obrigatória e proporcionalmente realizadas pelos sócios nos termos
estabelecidos na assembleia realizada para esse efeito.

ARTIGO 11.º

Exclusão de sócio

1 � O sócio que exercer actividade concorrente com a da socie-
dade, que causar a esta prejuízos patrimoniais ou praticar quaisquer
actos que prejudiquem a sua imagem, pode ser excluído da sociedade
mediante deliberação tomada em assembleia geral.

2 � O valor a pagar ao sócio excluído pela sua quota será apura-
do e pago nos termos contratual e legalmente estabelecidos para a
amortização de quotas.

ARTIGO 12.º

Gerência e assembleia geral

1 � Compete à gerência a prática dos actos necessários ou con-
venientes para a realização do objecto social, devendo actuar res-
peitando as deliberações dos sócios.

2 � A gerência será exercida por ambos os sócios, que, desde já,
ficam nomeados gerentes e que exercerão os seus poderes conjunta-
mente.

3 � Os gerentes serão remunerados de acordo com o estipulado
em deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta dos seus dois gerentes;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários nos termos estabe-

lecidos no respectivo instrumento de mandato.

ARTIGO 14.º

1 � As deliberações dos sócios serão tomadas em assembleia ge-
ral, convocada por qualquer dos gerentes, por carta registada e
expedida com a antecedência mínima de 15 dias da realização dessa
assembleia geral.

2 � A presidência da mesa da assembleia geral será assumida pelo
sócio que, de entre os presentes, detenha ou represente a maior frac-
ção do capital social, preferindo-se, em igualdade de circunstâncias,
o mais velho.

3 � De cada assembleia geral será lavrada uma acta, que deverá
ser assinada por todos os sócios que nela tenham participado.

ARTIGO 15.º

Aplicação de resultados

Apurado o lucro de cada exercício, deverá ser constituída a reser-
va legal, podendo o remanescente ser aplicado, sem limitações que
não as que resultem de normas imperativas do Código das Socieda-
des Comerciais, em quaisquer fundos ou provisões, em reservas li-
vres, ou distribuído aos sócios mediante deliberação tomada em as-
sembleia geral.

ARTIGO 16.º

Dissolução da sociedade

A sociedade dissolve-se, para além dos casos previstos na lei, por
deliberação da assembleia geral tomada por maioria de três quartos
dos votos correspondentes ao capital social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003143726

JARDINS PEDRO MARTINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 079
(Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
021226.

Certifico que, por Pedro Alves Martinho, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jardins Pedro Martinho, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cabeço, Casa Souleiado,
lugar de Janes, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, filiais ou outras formas locais de representação no País e
fora dele.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a jardinagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondendo a uma quota deste valor pertencente ao só-
cio único Pedro Alves Martinho.

ARTIGO 4.º

O sócio único poderá modificar a sociedade em sociedade por
quotas plural através da divisão e cessão da quota ou de aumento de
capital social por entrada de um novo sócio.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, pertence ao sócio Pedro Alves
Martinho, que, desde já, fica nomeado gerente, sendo suficiente a
sua assinatura para que a sociedade fique validamente obrigada.

2 � A gerência será remunerada se tal for deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

ARTIGO 7.º

O sócio único poderá fazer prestações suplementares de capital à
sociedade até ao montante global correspondente a 10 vezes o ca-
pital social.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos na lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 9.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a esta-
belecer em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 11.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
do sócio, devendo continuar com os herdeiros do falecido ou com o
representante legal do interdito ou inabilitado, devendo aqueles no-
mear um de entre si que represente a sociedade.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2000839312

FERNANDO ALVES CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 764
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 156/
020325.

Certifico que, entre Fernando Alves Cardoso, Ana da Conceição
Paiva, Joaquim Fernando Paiva Cardoso e Hélder José Paiva Cardo-
so, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Fernando Alves Car-
doso & Filhos, L.da

2 � A sociedade, mediante mera decisão da gerência, pode alte-
rar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar e extinguir sucursais, agências ou outras formas de
representação, onde e quando achar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Alves Redol, 10-A, Idanha,
Belas, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de móveis,
artigos de mobiliário, carpetes, candeeiros e objectos de decoração.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em numerário, é de 15 000
euros e correspondente à soma de quatro quotas, sendo a primeira
de 8250 euros, pertencente ao sócio Fernando Alves Cardoso, a

segunda de 3750 euros, pertencente à sócia Ana da Conceição Paiva,
a terceira de 1500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Fernando
Paiva Cardoso, a quarta e última de 1500 euros, pertencente ao sócio
Hélder José Paiva Cardoso.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital proporcionais às suas quotas, até ao limite máximo de 10
vezes o montante do capital social, e nos demais termos em que for
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios os suprimentos neces-
sários para o seu desenvolvimento.

2 � O montante dos suprimentos, que não poderão exceder 10
vezes o capital social, e os juros, o prazo para o seu pagamento e as
demais condições dos suprimentos serão fixados pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � Nas cessões onerosas, ou gratuitas a estranhos, à sociedade,
em primeiro lugar, e ao sócio ou sócios não cedentes, em segundo,
é expressamente reconhecido o direito de preferência.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a não sócio, no todo
ou em parte, deverá comunicá-lo à sociedade por carta registada,
com 60 dias de antecedência, indicando, pelo menos, o preço, o nome
do adquirente e as condições de pagamento da mesma.

ARTIGO 8.º

1 � É permitida a amortização de quotas quando haja acordo entre
a sociedade e os proprietários da quota.

2 � Mesmo sem o acordo do seu proprietário, a amortização
será obrigatória:

a) Se a quota tiver sido adquirida sem a autorização ou com vio-
lação do regime fixado no artigo 7.º;

b) Quando a quota houver sido objecto de arrolamento, penhora
ou arresto, ou quando por qualquer motivo deva proceder-se à sua
arrematação ou adjudicação judicial, ou seja de qualquer forma en-
volvida em processo judicial e o sócio não obtiver, por meio de
caução, o levantamento daquelas providências dentro dos 30 dias
seguintes ao seu decretamento;

c) Em caso de falecimento do sócio titular;
d) Se o sócio entrar em concorrência directa ou indirecta com a

sociedade;
e) Se a sociedade tiver determinado a realização de prestações

suplementares de capital ou o suprimento e algum dos sócios não
cumprir a determinação nos prazos para o efeito fixados.

ARTIGO 9.º

1 � A amortização considera-se feita mediante depósito à ordem
da autoridade judicial que tiver proferido a decisão ou ordenado a
diligência, ou mediante comunicação ao titular da quota a amortizar
de que o valor da amortização fica à sua disposição nos cofres da
sociedade.

2 � O valor da quota em caso de amortização, nos termos pre-
vistos no n.º 2 do artigo 8.º, é o que resultar do último balanço apro-
vado à data da decisão de amortização.

ARTIGO 10.º

1 � Fica, desde já, nomeado como gerente o sócio Fernando Alves
Cardoso.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do único gerente,
Fernando Alves Cardoso.

ARTIGO 11.º

A sociedade será dissolvida nos termos e nos casos previstos na
lei, cabendo à assembleia geral eleger os liquidatários e determinar o
modo de efectuar a liquidação.

ARTIGO 12.º

Os resultados apurados em cada exercício, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, terão a aplicação que for delibera-
da em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003175776
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LINOS & LOURO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 750
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/030103.

Certifico que, entre Américo Pedro Louro, Hélder Ernesto dos
Santos Lino, Pedro Manuel dos Santos Lino e Amável dos Santos
Lino, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Linos & Louro � Construções,
L.da, com sede na Urbanização Casal da Cavaleira, Rua da Cidade de
Faro, 17, 1.º, A, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

2 � A gerência, por simples deliberação, pode deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como
abrir filiais e sucursais em qualquer ponto do País.

2.º

O objecto social consiste na construção civil, empreitadas de
construção civil, compra e venda de propriedades, revenda dos ad-
quiridos, para esse fim, empreendimentos e urbanizações.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, uma de 2500 euros, perten-
cente ao sócio Américo Pedro Louro, outra de 833,34 euros, per-
tencente ao sócio Hélder Ernesto dos Santos Lino, outra de 833,33
euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel dos Santos Lino, e outra
de 833,33 euros, pertencente ao sócio Amável dos Santos Lino.

4.º

A cessão de quotas dependerá do consentimento da sociedade quando
feita a terceiros, tendo em primeiro lugar a sociedade e em segundo
os sócios não cedentes, o direito de preferência.

5.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura do gerente Américo Pedro Louro, conjun-
tamente com qualquer dos outros gerentes.

3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações e actos análogos.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou ad-

judicação 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 do seu titular a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por insolvência ou falência do respectivo titular;
g) Sendo o sócio vencido em processo judicial entre si e a socie-

dade, qualquer que seja a parte que mova a acção;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.

7.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global igual a 20 vezes o capital
social.

8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003275126

A. S. � CIRURGIA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6680
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502939311; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 435/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 435/011219.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Augusto Correia Barrento Sabbo � 2500 euros;
2) Monique Geallad Sabbo � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788700

AUTO SERVIÇO MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5160
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502483733; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 440/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 440/011219.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por todos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Fernanda da Silva Ferreira Monteiro � 2750 euros;
2) Margarida Cândida Ferreira Monteiro � 750 euros;
3) José Luís Ferreira Monteiro � 750 euros;
4) Maria Isabel Ferreira Monteiro de Oliveira Coelho � 750 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788769

PADRÃO 15 � COMÉRCIO DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9395
(Cascais); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 436/
011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 436/011219.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Rui Fernando Leal Arrobas da Silva � 2500 euros;
2) Fernanda Margarida Pereira Calvão Arrobas da Silva � 2500

euros.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788793
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COMPANHIA DAS LAVAGENS � SERVIÇOS
DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9343
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503975320; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 432/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 � Apresentação n.º 432/011219.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Gonçalo Jonet Cruzeiro � 2500 euros;
2) João Santiago Duarte Toronjo Guerreiro � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000788777

EUGÉNIA & MARÇALO � CENTRO DE CABELEIREIRO
E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 903
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504294032; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 721/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado já em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Albina Eugénia
Fernandes Mendes Marçalo e Manuel César Barão Marçalo.

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, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003124160

DOM GATO, LOJA DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9546
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503899291; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 719/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado já em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Augusto Fernando
dos Santos Miranda e Irene da Purificação Ferreira Miranda.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003124187

EXPERTICONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8720
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503663662; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 717/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, n.º 1, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros,
dividido numa quota de 3000 euros (valor nominal) e outra do valor
nominal de 2000 euros, pertencentes aos sócios, Fernando Augusto
de Aragão Jorge de Carvalho e Cândida da Conceição Esteves
Varredoura de Carvalho, respectivamente.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003124195

SOTIJOLO � CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 155
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504500414; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 382/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas de valor igual de 2500 euros,
uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003124233

ROSA MARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 921
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504422995; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 435/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e está representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia.

À sócia poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 vezes o capital social.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 2003124250

A TOKA DO XICOTÓ � SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 084
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505937204; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 628/011221.

Certifico que 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 A Toka do Xicotó � Snack-
-Bar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Junqueiro, 18-A e
18-B, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado 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, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária 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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

São sócias Vânia da Silva Corrêa Ferreira Neves e Vanessa Correa
Madureira.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003249427

JOSÉ DE MELLO � RESIDÊNCIAS E SERVIÇOS,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 626
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504947834; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 40/021107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 � Apresentação n.º 40/021107.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º, n.º 2.
Termos da alteração:
Sede: Avenida do Forte, 3, Edifício Suécia III, 1.º, Carnaxide, fre-

guesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210434

ANODIL � EXTRUSÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ALUMÍNIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 974
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 511055846; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 69/021129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 1.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sapa Portugal, Extrusão e
Distribuição de Alumínio, S. A.

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210437

VIANOVA RESINS, RESINAS QUÍMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 377
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504220543; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 49/021107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

8 � Apresentação n.º 49/021017.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210440

BLUES CAFÉ � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 491
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503309907; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 6/020904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 10 000
euros para 190 000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 190 000 euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e outros valores constantes da escrita social
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota do valor no-
minal de 114 000 euros, pertencente ao sócio Reinier Jan Kuipers,
e uma quota do valor nominal de 76 000 euros, pertencente ao só-
cio Raimundo Edgar Marques de Almeida.

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210442

A. H. P. � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 234
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502863595; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 35/020904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de
3 000 000$ para 15 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de 15 000
euros e acha-se dividido em quatro quotas, iguais, do valor nominal
de 3750 euros, cada, todas tituladas pela sócia SOLSUNI � Solu-
ções e Sistemas Únicos de Informática, S. A.

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

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210447

IDEIAS E LETRAS � TRADUÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 438-
-A (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502943505;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 59/020730.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 4.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5 000 000$ e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
240 000$, uma do valor nominal de 2 760 000$, uma do valor no-
minal de 160 000$ e uma do valor nominal de 1 840 000$, todas
pertencentes à sócia Isabel Maria Matoso Monteiro, constituindo as
duas últimas seu bem próprio.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210498

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AFLUXO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTO
SANITÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 366/871210; identificação de pessoa colectiva
n.º 501915540; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrições
n.os 21 e 22; números e data das apresentações: 19, 20 e 21/
20020906.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação das funções do vogal do conselho de administração José
António de Barros do Sacramento Campos, por renúncia, em 22 de
Abril de 2002.

Designação de vogal do conselho de administração, em 17 de Ju-
nho de 2002:

José Manuel de Barros Sales, residente na Avenida de Fontes Pe-
reira de Melo, 47, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Prazo: triénio em curso de 2001-2003.
Alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º
Teor dos artigos alterados.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Geberit Tecnologia Sanitária, S. A.,
teve o seu início em 1 de Janeiro de 1988 e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
produtos e tecnologia sanitária.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade do registo deste acto na
respectiva Conservatória do Registo Comercial, no prazo de três
meses a contar de hoje.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000210956

E. S. CONTACT CENTER � GESTÃO DE CALL
CENTERS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9233/000713; identificação de pessoa colectiva
n.º 504930001; data da apresentação: 20 de Setembro de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000210673

ABACOLI � ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2701/911118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500520380; data da apresentação: 22 de Outubro de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000210671

ALMEIDA FRANCO � COMÉRCIO DE ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 323/890206; identificação de pessoa colectiva
n.º 502104210; data da apresentação: 18 de Outubro de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000210670

ANIMAIS ROYA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE ANIMAIS E ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8034/990118; identificação de pessoa colectiva
n.º 504575899; data da apresentação: 19 de Outubro de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000210669

BARCKLAYS BANK, P. L. C.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 61 612/850927; identificação de pessoa colectiva
n.º 980000874; data da apresentação: 17 de Setembro de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas consolidadas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000210665

ESPAÇO AMARELO � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 208/20010629; identificação de pessoa colectiva
n.º 505316455; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
27/20011108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração parcial do contrato social quanto ao artigo 5.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 2000 euros,
pertencente ao sócio Pedro Botelho de Amaral Afonso Alberto; uma
de 500 euros, pertencente ao sócio Asdrúbal Ponces Ribas Pereira
Calisto; uma de 1250 euros, pertencente ao sócio Luís Miguel Pinto
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Rocha, e uma de 1250 euros, pertencente ao sócio Miguel Alexan-
dre Pereira Alves Saraiva.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000208570

BCP LEASING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9501/20001031; identificação de pessoa colectiva
n.º 502147652; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 41, inscrição
n.º 44 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 44; números e datas das
apresentações: 57 e 58/20020107 e 11 (compl.)/20030127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação das funções do vogal do conselho de administração
António Manuel Malheiro Barbosa Cabral, por renúncia, em 30 de
Outubro de 2001.

Designação de vogal do conselho de administração, por cooptação,
em 3 de Dezembro de 2001:

João Adriano Azevedo Seixas Vale, residente na Rua de Manuel
Salgueiral, 216, 7.º, esquerdo, retaguarda, Vila Nova de Gaia.

Ratificada em 11 de Março de 2002.
Prazo: triénio em curso de 2001-2003.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2000990266

LISBOA � 2.A SECÇÃO

FEGIER � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 813/20021111; identificação de pessoa colectiva
n.º 506370577; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20021111.

Certifico que 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 FEGIER � Importação e Ex-
portação de Artigos de Decoração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Jacinta
Marto, 2, 4.º, direito, freguesia de São Jorge de Arroios, 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 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 importação, exportação, re-
presentação e comercialização de artigos de decoração e material de
construção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4900 euros, titulada pelo sócio Fernando Álvaro
Teixeira de Sousa Esmeraldo, e outra do valor nominal de 100 euros,
titulada pela sócia Paula Maria Sampaio e Castro Brandão Esmeraldo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando Álvaro
Teixeira de Sousa Esmeraldo.

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 empre-
sas.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domingues
Bandarra. 2002946671

LABORANDI � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 815/20021111; identificação de pessoa colectiva
n.º 506372634; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20021111.

Certifico que 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 LABORANDI � Investimentos
Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Pedroso, 31,
freguesia de São João de Deus, 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 na promoção imobiliária, compra
e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, constru-
ção de imóveis, incluindo tomar e dar de arrendamento e trespasse.
Investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas: uma do valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio
Alberto Seabra Rosmaninho, e outra do valor nominal de 100 euros,
pertencente ao sócio José Pedro Pessoa Carneiro Bessa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao décuplo do 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, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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 Alberto Seabra
Rosmaninho.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domingues
Bandarra. 2002946680

IBERLINE � MARKETING TELECOMUNICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 788/20021030; identificação de pessoa colectiva
n.º 506329593; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/20021030.

Certifico que, pelo sócio Bruno Manuel Cruchinho dos Santos, 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 IBERLINE � Marketing Tele-
comunicações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça do Dr. Nuno Pinheiro
Torres, 5, 9.º, esquerdo, freguesia de Benfica, 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

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e con-
sultadoria de marketing, publicidade, telecomunicações e informática;
comércio de produtos e redes de telecomunicações e de produtos de
marketing.

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 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, 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.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domingues
Bandarra. 2002946604

HIMCHULI VOJANALAYA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 789/20021030; identificação de pessoa colectiva
n.º 506332241; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20021030.

Certifico que, pelos sócios Tanka Nath Sapkota e Hem Lal
Sapkota, 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 Himchuli Vojanalaya � Restau-
rante, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sacramento, a Alcân-
tara, 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
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, hotelaria e acti-
vidades similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

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 empre-
sas.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domingues
Bandarra. 2002946612

JOÃO GARCIA MIGUEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 790/20021031; identificação de pessoa colectiva
n.º 506359085, inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20021031.

Certifico que, pelo sócio João Miguel Osório de Castro Garcia dos
Santos, 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 João Garcia Miguel, Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Calçadinha do
Tijolo, 1, 1.º, freguesia de Santo Estêvão, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades artísticas. Reali-
zação de castings. Produção e edição de livros e revistas e outras
publicações. Produção e realização de áudio-visuais. Formação e
consultoria em teatro e comunicação. Criação e realização de ceno-
grafia e figurinos. Produção e realização de espectáculos, designa-
damente teatro, música, ópera, áudio-visuais e multimédia. Organi-
zação de eventos culturais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado 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 sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme for de-
liberado 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.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domingues
Bandarra. 2002946620

GREENCROW � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 782/20020704; identificação de pessoa colectiva
n.º 506308235; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20021028.

Certifico que, pelos sócios António da Silva Maurício e Manuel
Vieira de Faria, 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 GREENCROW � Investimen-
tos Imobiliários e Turísticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Falcão, 3, 1.º,
esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

3 � Mediante simples deliberação da gerência, a sociedade pode
estabelecer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas
de representação, no território nacional ou no estrangeiro, bem como
mudar a sua sede nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de prédios rústicos e
urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, indústria da cons-
trução civil, empreitadas de obras públicas e particulares, urbaniza-
ções, concepção, edificação e exploração de empreendimentos imo-
biliários e turísticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre,
reservando-se, porém, em primeiro lugar, à sociedade o direito de
preferência e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes, se a socie-
dade dele não usar.

2 � Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferência,
a quota será distribuída entre eles na proporção das que então pos-
suírem.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, continuando
com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representante dos herdei-
ros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e representação da sociedade é exercida pelo
gerente ou gerentes designados em assembleia geral.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes, sem remuneração, os
sócios.

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

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo com o sócio;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-

dos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do cor-
respondente valor.

3 � 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 tercei-
ros.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas, no capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por
leis especiais, criar novas sociedades ou comparticipar na sua criação, e
livremente associar-se, colaborar e tomar interesses com quaisquer en-
tidades singulares ou colectivas, mesmo que o objecto e a actividade
desses agrupamentos, sociedades e entidades seja diferente do seu.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domingues
Bandarra. 2002946582

GUIA GALÉ � GESTÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 014; identificação de pessoa colectiva n.º 504392808;
número e data da apresentação: 3195/020611.

Certifico que, em 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.

28 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
1000210664

L. L. A. � CONSULTADORIA, CONTABILIDADE,
AUDITORIA E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8748; identificação de pessoa colectiva n.º 504268708;
número e data da apresentação: 3196/020611.

Certifico que, em 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.

28 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2000601910

LACERDA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 317; identificação de pessoa colectiva n.º 500162298;
número e data da apresentação: 287/020129.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2002930082

LS � ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 658; identificação de pessoa colectiva n.º 500610401;
número e data da apresentação: 3183/020607.

Certifico que, em 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.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2002930058

FERNANDES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 470; identificação de pessoa colectiva n.º 501808230;
número e data da apresentação: 3262/020611.

Certifico que, em 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.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2002930031

HORACONTA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 581; identificação de pessoa colectiva n.º 502151714; nú-
mero e data da apresentação: 3273/020711.

Certifico que, em 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.

28 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2000601839

LEITARIA LORENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 32 125; identificação de pessoa colectiva n.º 500164495;
número e data da apresentação: 3266/020611.

Certifico que, em 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.

28 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2000601987

FERREIRA & GAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 522; identificação de pessoa colectiva n.º 500113572;
número e data da apresentação: 3265/020611.

Certifico que, em 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.

28 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2000601952

NMC � CENTRO MÉDICO NACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 996; identificação de pessoa colectiva n.º 501127550; nú-
mero e data da apresentação: 3214/020611.

Certifico que, em 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.

28 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2000601847

JOAQUIM CARMO CONCEIÇÃO RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1640; identificação de pessoa colectiva n.º 502325283;
número e data da apresentação: 3191/020611.

Certifico que, em 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.

28 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2000601863

FRANCISCO, CARLOS & MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 783/20021028; identificação de pessoa colectiva
n.º 506317633; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20021028.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma Francisco, Carlos & Manuel, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Manuel Marques, 1, rés-do-chão, direito,
freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � A gerência da sociedade pode deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste em reparações e manutenção de
instalações de águas, esgotos, ar condicionado, industriais e domés-
ticas.

3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5001
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor no-
minal de 1667 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Lourenço
Costa; outra do valor nominal de 1667 euros, pertencente ao sócio
Manuel da Conceição Costa, e outra do valor nominal de 1667 euros,
pertencente ao sócio Francisco José Loureiro Pereira.

4.º

Cessão de quotas

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

sociedade, aplicando-se os respectivos preceitos do Código das Soci-
edades Comerciais..

5.º

Aquisição de quotas próprias

A sociedade poderá adquirir quotas próprias, bem como onerar ou
alienar as que tiver adquirido.
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6.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou vários ge-
rentes, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Manuel
Lourenço Costa e Francisco José Loureiro Pereira, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores
da sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de
actos.

3 � Os gerentes ficam proibidos de obrigar a sociedade em quais-
quer actos ou contratos que sejam estranhos ao seu objecto social,
tais como abonações, letras de favor e outros semelhantes.

7.º

Forma de representação

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente e de um procurador;
c) Pela assinatura dos procuradores constituídos pela sociedade,

nos termos e com as limitações estabelecidos nos respectivos ins-
trumentos de mandato.

2 � Para os actos de mero expediente bastará a assinatura de
qualquer gerente.

8.º

Amortização de quotas

1 � A amortização, total ou parcial, de quota pode dar-se nos
seguintes casos:

a) Quando a sociedade e o respectivo sócio estejam de acordo;
b) Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum dos

sócios.
2 � No caso da alínea b) anterior, o valor da amortização será o

que para a quota amortizanda proporcionalmente resultar do último
balanço aprovado, acrescido da parte proporcional dos lucros que
vierem a ser apurados para o exercício em que a amortização ocor-
rer.

3 � O preço da quota amortizanda, no caso previsto na alínea b),
será pago em quatro prestações semestrais, iguais e sucessivas, não
vencendo estas prestações quaisquer juros.

4 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, basea-
da na verificação dos respectivos pressupostos contratuais, e torna-
-se eficaz mediante comunicação dirigida, por carta registada expedida
com aviso de recepção, ao sócio por ela afectado. A deliberação deve
ser tomada no prazo de 90 dias, contados do conhecimento pelos
presentes do facto que permitir a amortização.

9.º

Assembleia geral

1 � A convocação das assembleias gerais compete a qualquer
gerente da sociedade e deve ser feita por meio de carta registada,
expedida com a antecedência mínima de 15 dias relativamente à data
da sua realização.

2 � Corresponde um voto por cada cêntimo do valor nominal da
quota e salvo disposição diversa da lei ou deste contrato, as delibe-
rações consideram-se tomadas se obtiverem a maioria dos votos
emitidos, não se considerando como tal as abstenções.

3 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por qualquer outra pessoa, mesmo que não seja outro sócio,
mediante simples carta dirigida ao respectivo presidente.

10.º

Lucros

1 � Dos lucros líquidos apurados serão reservadas para o fundo
de reserva legal as percentagens fixadas por lei.

2 � Após a constituição da reserva legal, os lucros remanescen-
tes terão a aplicação que a assembleia geral determinar, podendo ser
destinados, total ou parcialmente, à formação, reintegração ou re-
forço de reservas e provisões.

11.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se apenas nos casos previstos na lei.
2 � Deliberada a dissolução da sociedade, terá lugar a liquidação

e partilha dos seus valores, nos termos que forem deliberados em
assembleia geral.

12.º

Foro

As questões emergentes deste contrato, entre sócios ou seus su-
cessores, ou entre eles e a sociedade, ou entre eles e os gerentes,
serão dirimidas pelo foro do Tribunal ca Comarca de Lisboa, com
expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Domingues
Bandarra. 2002946590

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOCIEDADE DE CABELEIREIROS, MARTINS
E MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 964; identificação de pessoa colectiva n.º 500413967;
número e data da entrada: 16 677/021029.

Certifico que, em 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.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva Ri-
beiro. 1000210955

SANTANDER CENTRAL HISPANO-LEASING,
SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7976/990401; identificação de pessoa colectiva
n.º 502598042; inscrição n.º 42; número e data da apresentação:
31/030324.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 4.º, n.º 2, 7.º, n.º 2,
10.º, n.º 2, 15.º, n.º 1, e 18.º e eliminados os artigos 12.º, 17.º, n.º 2,
19.º, alínea c) do n.º 1, 23.º, 24.º, 25.º e 26.º, tendo os restantes sido
renumerados, que passaram a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � As acções poderão assumir forma titulada ou meramente

escritural.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de

administração e o fiscal único, e o respectivo suplente, são eleitos
pela assembleia geral, anualmente, sendo reelegíveis uma ou mais
vezes, e podendo ser ou não accionistas da sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Compete ao presidente da mesa convocar, com observância

das formalidades legais, as reuniões da assembleia geral e dirigir os
respectivos trabalhos, bem como exercer as demais funções que lhe
são atribuídas por lei e pelos estatutos.

(antigo n.º 1 do artigo 15.º, actualmente n.º 1 do artigo 14.º)
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SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, num mínimo de 3 e um máximo de 15, eleitos
em assembleia geral.

O conselho de administração elegerá o seu presidente e, se assim
o entender, um ou mais vice-presidentes.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

(antigo artigo 18.º, actualmente artigo 17.º)

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração pode delegar poderes nos ter-
mos do artigo 407.º do Código das Sociedades Comerciais e do dis-
posto nos números seguintes.

2 � O conselho de administração poderá delegar a gestão cor-
rente da sociedade numa comissão executiva, composta por um nú-
mero ímpar de administradores, devendo a respectiva deliberação fixar
os limites da delegação, a composição da comissão e o respectivo
presidente, bem como o modo de funcionamento da mesma.

3 � O conselho de administração poderá constituir procuradores
ou procurador da sociedade, fixando em cada caso os poderes que
entender delegar ou atribuir.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000102818

SANTANDER CENTRAL HISPANO � GESTÃO DE EMPRESAS
DE CRÉDITO ESPECIALIZADO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1221/911217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502669659; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
38/030024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 10.º, n.º 1, 11.º,
n.º 1, 12.º, n.º 1, alínea b), e 15.º, n.º 1, e eliminados os artigos 4.º,
n.º 3, , 5.º, 9.º, 10.º, n.º 2, 13.º, n.º 5, e 15.º, n.º 4, tendo os restan-
tes sido renumerados, que passaram a ter a seguinte redacção:

(antigo n.º 1 do artigo 10.º, actualmente artigo 8.º)

CAPÍTULO III

Disposições comuns relativas aos órgãos sociais
e representação da sociedade

ARTIGO 8.º

Mandato dos órgãos sociais

Os membros do conselho de administração, o fiscal único, o pre-
sidente e o secretário da mesa da assembleia geral são por esta elei-
tos anualmente, renováveis uma ou mais vezes, contando-se como
completo o ano civil da eleição.

(antigo n.º 1 do artigo 11.º, actualmente n.º 1 do artigo 9.º)

ARTIGO 9.º

Remuneração dos membros do conselho de administração

1 � As remunerações dos membros do conselho de administra-
ção são fixadas pela assembleia geral ou por uma comissão de remu-
nerações de três membros, que aquela especialmente elegerá anual-
mente, renováveis uma ou mais vezes.

2 � (Mantém-se.)

[antigo n.º 1, alínea b), do artigo 12.º, actualmente n.º 1, alínea b),
do artigo 10.º]

ARTIGO 10.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � (Mantém-se.)
a) (Mantém-se.)
b) Conjunta de dois administradores,
c) (Mantém-se.)
d) (Mantém-se.)

(antigo n.º 1 do artigo 15.º, actualmente n.º 1 do artigo 13.º)

ARTIGO 13.º

Convocação

1 � Compete ao presidente da mesa convocar, com observância
das formalidades legais, as reuniões da assembleia geral.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000102820

SPAZIONE � EXPLORAÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8209/980302; identificação de pessoa colectiva
n.º 504078992; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
192/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, e foi alterado parcialmente o contrato social
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de 5000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma de 4750 euros, de João Telmo Caldeira Castelo Branco;
b) Uma de 250 euros, de Carlos Manuel Rangel Miguel.

Parecer do revisor oficial de contas

De acordo com o disposto no artigo 28.º do Código das Socieda-
des Comerciais, e após exame dos documentos contabilísticos e fi-
nanceiros da sociedade por quotas denominada SPAZIONE � Ex-
plorações Imobiliárias, L.da, pessoa colectiva n.º 504078992, com
sede na Rua de Tierno Galvan, torre 3, 6.º, 1070-274 Lisboa, com
o capital social de 400 000$, integralmente realizado, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8209,
designadamente o balancete, reportado a 30 de Novembro de 2001,
verifiquei que se encontram contabilizados suprimentos em nome de
cada um dos sócios João Telmo Caldeira Castelo Branco e Carlos
Manuel Rangel Miguel, em montante superior ao que se pretende
converter em capital através do aumento de capital social por con-
versão de suprimentos, a realizar por ambos os sócios, na propor-
ção das suas quotas e em reforço destas, no montante de 602 410$,
passando o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, por forma
a dar cumprimento ao disposto no artigo 201.º do Código das Socie-
dades Comerciais, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 343/98, de 6 de Novembro, e com vista à redenominação para
euros do capital social da sociedade.

Face ao acima exposto, inexistindo para o efeito alteração signi-
ficativa de valores até esta data, não sendo exigíveis outros requisi-
tos nem pela lei, nem pelo contrato, não verifico qualquer obstá-
culo que obste ao aumento de capital por conversão de suprimentos,
nos termos enunciados.

20 de Dezembro de 2001. � (Assinatura ilegível.), revisor oficial
de contas n.º 301.

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

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000608574
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SALGUEIRO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 499; identificação de pessoa colectiva n.º 500451966;
número e data da entrada: 1675/020417.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000210667

SOCARDEL � SOCIEDADE COMERCIAL DE ARTIGOS
DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 34 740; identificação de pessoa colectiva n.º 500449821;
número e data da entrada: 1929/020430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000210666

REALURB � INVESTIMENTOS E REALIZAÇÕES
URBANÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1673; identificação de pessoa colectiva n.º 502370025;
número e data da entrada: 16 201/021018.

Certifico que, em 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 Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000208634

LOURES

FORMA � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 896/
20030120; identificação de pessoa colectiva n.º P 506406300;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20030120.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Forma � Comércio de Calçado,
L.da, e tem a sua sede na Avenida de Severiano Falcão, lote 8, Edi-
fício Seaside Center, freguesia do Prior Velho, concelho de Loures,
podendo esta, por simples deliberação da gerência, ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação em
Portugal ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos em pele e
afins, nomeadamente calçado, malas e cintos, bem como todos os
produtos relacionados com estes.

3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em três quotas, duas no
valor nominal de 2250 euros, pertencentes aos sócios Acácio Augusto
Francisco Teixeira e Paulo Jorge Fernandes Correia da Silva, e a
última no valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Hugo
Miguel Figueiredo Roque Batista.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante total de 50 000 euros, e podem ser pedidos aos sócios
suprimentos a remunerar nos termos do respectivo contrato, que
dependerá de prévia deliberação da assembleia geral.

5.º

A gerência da sociedade será exercida por todos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

6.º

1 � A sociedade considera-se validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos:

a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador nos limites dos poderes que

lhe forem conferidos.
2 � É absolutamente interdito aos gerentes praticar actos ou

assinar documentos em nome da sociedade que sejam alheios ao seu
objecto social, designadamente prestando cauções, fianças, subfianças,
aceitando ou sacando letras de favor, sendo tais actos, quando rea-
lizados, considerados da inteira responsabilidade dos gerentes que os
subscreverem.

7.º

A cessão, total ou parcial, de quotas as estranhos dependerá sem-
pre do consentimento da sociedade, em primeiro lugar, ou dos só-
cios não cedentes, em segundo, que terão o direito de preferência na
aquisição da quota.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o próprio sócio que dela for titular;
b) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
c) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou se

a quota de qualquer dos sócios for dada em penhor, penhorada ou
arrestada, sem que nestes dois últimos casos seja deduzida oposição
judicialmente julgada procedente pelo respectivo sócio;

d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou separa-
ção de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a perten-
cer ao sócio inicial;

e) Se sendo pessoa colectiva se dissolver;
f) Venda ou adjudicação judiciais;
g) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular;
h) Quando o titular dolosamente prejudicar a sociedade no seu bom

nome ou no seu património.
2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização é:
a) Nos casos das alíneas a) e b), o valor acordado entre as partes;
b) Nos casos das alíneas c), d), e), f) e g), o valor da quota resul-

tante do último balanço;
c) Nos casos da alínea h), o valor nominal da quota.
3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assem-

bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento
do valor da quota em causa ser efectuado a pronto ou em seis pres-
tações trimestrais e iguais, conforme a deliberação tomada.

9.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 empre-
sas.

10.º

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

Está conforme o original.

A Ajudante, Aldina Maria Vitorino. 2001237782

LOURINHÃ

UNIÃO FRUTEIRA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 944;
identificação de pessoa colectiva n.º 500454485; inscrição n.º 19;
número e data da apresentação: 1/20030331.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 2.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola de proprieda-
des, a actividade de produção e comercialização de vinhos, aguar-
dentes e produtos agrícolas, bem como a organização e promoção
de eventos relacionados com tais produtos, o arrendamento de es-
paços e o turismo rural.

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000479081

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO ROL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1077;
identificação de pessoa colectiva n.º 505165350; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20030331.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 2.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola de proprieda-
des, a actividade de produção e comercialização de vinhos, aguar-
dentes e produtos agrícolas, bem como a organização e promoção
de eventos relacionados com tais produtos, o arrendamento de es-
paços e o turismo rural.

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000479090

INVESTIPRAIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1015;
identificação de pessoa colectiva n.º 504723545; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterada a
sede, tendo em consequência sido alterado o artigo 2.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Largo de 15 de Agosto, 31, 1.º,
lugar de Cabeça Gorda, freguesia da Marteleira, concelho da Lourinhã,
e durará por tempo indeterminado, com início no dia de hoje.

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2000332544

CAFÉ DOS ÁRCADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1061;
identificação de pessoa colectiva n.º 504833995; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/20030402.

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

Facto: dissolução e liquidação.
Prazo para a liquidação: não tem, por não existir activo nem

passivo.
Data da aprovação das contas: 3 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida Mota
Rodrigues. 2000332552

TORRES VEDRAS

SUPER MERCADO 3 EM 1, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2568; identificação de pessoa colectiva n.º 503718319; data
da entrada: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
1000211047

HABITAR 98 � CONSTRUÇÕES CIVIS E VENDAS
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2896; identificação de pessoa colectiva n.º 504138740; data
da entrada: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
1000211044

HORTOANDRÉS � COMÉRCIO PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1536; identificação de pessoa colectiva n.º 502412437; data
da entrada: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
1000211040

JOAQUIM MARQUES DOS REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 280; identificação de pessoa colectiva n.º 500152284; data da
entrada: 20020904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos exercícios dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

25 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2001568096

ELIENA � ESTUDOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2216; identificação de pessoa colectiva n.º 503285986; data
da entrada: 20020904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

25 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2001568100

MEDIADORA DE SEGUROS VIDAUL & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2034; identificação de pessoa colectiva n.º 503010480; data
da entrada: 20021016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2001629877
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DOM ANTIGO � COMPRA E VENDA DE ANTIGUIDADES,
OURO, PRATA E JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3933; identificação de pessoa colectiva n.º P 505694301; data
da entrada: 20020913.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

25 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2001573529

CALEIRATORRES � FABRICO DE CALEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2651;identificação de pessoa colectiva n.º 503869538; data da
entrada: 20020913

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

25 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2001573693

ROLITEJO � ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1998; identificação de pessoa colectiva n.º 502965983; data
da entrada: 20020829.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

21 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2001629370

TRIGO DOURADO SNACK-BAR CAFETARIA
PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2109; identificação de pessoa colectiva n.º 503139173; data
da entrada: 26112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
2000567509

AVELINO & VALENTE � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3637; identificação de pessoa colectiva n.º 505488558; data
da entrada: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
1000211038

FEPAL FABRICO EMBALAGENS E PALETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1575; identificação de pessoa colectiva n.º 502442670; data
da entrada: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
1000211036

TUTTI � CONTRACTING � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3367; identificação de pessoa colectiva n.º 505025370; data
da entrada: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
1000211034

REGAOESTE � REGAS E PRODUTOS
PARA A AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1169; identificação de pessoa colectiva n.º 501847669; data
da entrada: 26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
1000211031

CAMPOESTE ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1657; identificação de pessoa colectiva n.º 502537221; data
da entrada: 28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
1000211028

CAMPOESTE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2827; identificação de pessoa colectiva n.º 504053752; data
da entrada: 28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
1000211026

FRUTAS ANTÓNIO PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1897; identificação de pessoa colectiva n.º 502832452; data
da entrada: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2001.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
1000211024

EXTINCÊNDIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 985; identificação de pessoa colectiva n.º 501390324; data da
entrada: 20020814.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

21 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 1000211021
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JOÃO GOMES LOURO, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 788; identificação de pessoa colectiva n.º 500989362; data da
entrada: 20020814.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

21 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 1000211018

PH � ACTIVIDADES GÍMNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2350; identificação de pessoa colectiva n.º 503486027; data
da entrada: 20020814.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

21 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 1000211017

CORAVISA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3941; identificação de pessoa colectiva n.º 505739020; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20030306.

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

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
170 918,09 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor de 85 459,05 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003387340

J. & F. AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2809; identificação de pessoa colectiva n.º 504035274;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20030311.

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

Mudou a sede para a Vila Morena, Vale Araújo, lote 1, São Pedro
e São Tiago, Torres Vedras.

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

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2001628560

PASSARINHO � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2872; identificação de pessoa colectiva n.º 504097091; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20030313.

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

Facto inscrito: nomeação de gerentes.

Gerentes nomeados: Luís Manuel Alves Martins; Isaac José Ro-
drigues Martins, casado, Luís Filipe Rodrigues Martins.

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003387455

ASSUNÇÃO & FREITAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2052; identificação de pessoa colectiva n.º 503064505;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 2/20030314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Manuel Augusto Raposo Freitas,
por renúncia, em 20 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003387560

MUDOESTE � TRANSPORTES E MUDANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2712; identificação de pessoa colectiva n.º 503924806; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 3/20030317.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 51 000 euros para 102 000 euros, sendo o aumento de
51 000 euros, pelo que se altera o artigo 3.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 102 000
euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas do valor nominal
de 34 000 euros, pertencentes uma ao sócio Jorge Manuel dos An-
jos Santos e outra ao sócio Filipe Manuel de Magalhães Maia, e duas
pertencentes ao sócio Cláudio José Jacinto da Silva, uma do valor
nominal de 31 556 euros, com a natureza de bem comum do casal e
outra do valor nominal de 2444 euros, com a natureza de bem pró-
prio.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires Santos. 2003387587

TURIFÉRIAS � SOCIEDADE DE TURISMO
E HOTELARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1363; identificação de pessoa colectiva n.º 502172932;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; núme-
ros e datas das apresentações: 4, 5 e 6/20030307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Cessação de funções do presidente do conselho de administração,
Manuel Josué Luís, por óbito, em 15 de Janeiro de 2002.

Cessação de funções dos membros do conselho de administração e
do conselho fiscal, por renúncia, em 21 de Janeiro de 2002;

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do
conselho fiscal.

Conselho de administração: presidente � Humberto Martins Luís;
vice-presidente � António Manuel Martins Luís, Carolina Martins
Natalina Maria Martins Luís, Carlos Filipe Augusto Luís, solteiro,
maior.

Conselho fiscal: presidente � Francisco José Gomes Miranda; vice-
-presidente � Joaquim de Jesus Esteves Miranda; vogal efectivo �
Batista da Costa & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Paulo Fernando da Silva Pereira, revisor
oficial de contas; suplente � António José Alves Silva, revisor ofi-
cial de contas.
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Prazo: triénio de 2002-2004.
Data: 21 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 2003387277

MODAS BERNARDES & CRISPIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4270; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20030320.

Certifico que entre Rui Miguel Bernardes Crispim, solteiro, maior,
com 7500 euros; Luísa Maria Trindade Bernardes Crispim � 7500
euros; António Lourenço Crispim, com 7500 euros, casados entre si
sob o regime da comunhão de adquiridos, e Bernardes & Crispim,
L.da, com 7500 euros, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Modas Bernardes & Crispim,
L.da, com sede na Praceta do Dr. Vilela, 8, 2.º, esquerdo, em Torres
Vedras, freguesia de São Pedro e São Tiago, concelho de Torres
Vedras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, e, do mesmo modo, poderá a sociedade abrir
agências, sucursais e filiais, em qualquer zona do País ou do estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de malhas,
pronto-a-vestir, artigos de vestuário e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 30 000
euros, correspondente à soma de quatro quotas iguais do valor no-
minal de 7500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui
Miguel Bernardes Crispim, Luísa Maria Trindade Bernardes Crispim,
António Lourenço Crispim e à firma Bernardes & Crispim, L.da

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de acordo com
o que for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de dois sócios
Rui Miguel Bernardes Crispim e António Lourenço Crispim, desde
já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessário a assinatura dos dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, reservando-se a esta, em primeiro lugar, e aos sócios não ce-
dentes, em segundo, o direito de preferência na cessão.

ARTIGO 6.º

Em caso de penhora, arresto, ou outra forma de apreensão judi-
cial de qualquer quota, a sociedade poderá amortizá-la, pelo valor
que a mesma tiver, segundo o último balanço legalmente aprovado.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares à sociedade até
ao montante global igual a duas vezes o capital social ou suprimen-
tos.

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 de-
finitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires Santos. 2003354093

VLADIMIRO & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1456; identificação de pessoa colectiva n.º 502346396; data
da entrada: 20021016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2001629869

CONSTRUÇÕES OUTEIRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3028; identificação de pessoa colectiva n.º 504347918; data
da entrada: 20021913.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

25 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2001573685

AGRIFAIA � MÁQUINAS E ALFAIAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 512; identificação de pessoa colectiva n.º 500011486; data da
entrada: 20021028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

31 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2001568258

PAFIGAL � PADARIA FIGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 590; identificação de pessoa colectiva n.º 500209774; data da
entrada: 20021028.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

31 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2000511651

EDIVEDRAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2301; identificação de pessoa colectiva n.º 503417742; data
da entrada: 20021016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

31 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2000510221

FOZATLÂNTICO � RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3502; identificação de pessoa colectiva n.º 505373360; data
da entrada: 20021016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

31 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2000529011
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UNITORRES � MOVIMENTAÇÃO TERRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3070; identificação de pessoa colectiva n.º 504515810; data
da entrada: 20021015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

31 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2001629761

FISIOTORRES � CENTRO DE FISIOTERAPIA
DE TORRES VEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1896; identificação de pessoa colectiva n.º 502846097; data
da entrada: 20021016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2001629818

IRMÃOS PARDAL � COMÉRCIO GERAL DE PESCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1825; identificação de pessoa colectiva n.º 502764112; data
da entrada: 20021016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2001629729

CLÍNICAS DENTÁRIAS JORGE SANTOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3050; identificação de pessoa colectiva n.º 504382624; data
da entrada: 20021016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2001629737

RIMETAL � CONSTRUÇÃO E MONTAGEM
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1047; identificação de pessoa colectiva n.º 501519335; data
da entrada: 20020923.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

26 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2001568053

JOSÉ FERREIRA PINTO E C.A (FILHOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 92; identificação de pessoa colectiva n.º 500156433; data da
entrada: 20021011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

27 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2001572395

SIGRO-TORRES � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2725; identificação de pessoa colectiva n.º 503934038; data
da entrada: 20020905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

25 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2001628838

VITALCONTA � CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE
E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1190; identificação de pessoa colectiva n.º 501898298; data
da entrada: 20020903.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

25 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2001628811

CARLOS & NUNO � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2850; identificação de pessoa colectiva n.º 504080962; data
da entrada: 20020903.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

25 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2001628803

INFORTORRES � SERVIÇOS EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1300; identificação de pessoa colectiva n.º 502088419; data
da entrada: 20021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 2000553532

GOMELÃ � ARTIGOS DE BEBÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1003; identificação de pessoa colectiva n.º 501510303; data
da entrada: 20020814.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

21 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 1000211014
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HABIMÁQUINAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL E MÁQUINAS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 941; identificação de pessoa colectiva n.º 501314954; data da
entrada: 20020814.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

21 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 1000211011

PALMA � CONSULTADORIA AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3285; identificação de pessoa colectiva n.º 504905686; data
da entrada: 20020806.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 1000211009

BELGAS � CONSTRÓI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2388; identificação de pessoa colectiva n.º 503593362; data
da entrada: 20020812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

25 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 1000211007

CARLOS & BERNARDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1646; identificação de pessoa colectiva n.º 502528516; data
da entrada: 20020802.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 1000211005

A CASALINHENSE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1555; identificação de pessoa colectiva n.º 502424710; data
da entrada: 20020806.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 1000211004

VIAUDITEL � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2949; identificação de pessoa colectiva n.º 504217194; data
da entrada: 20020806.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 1000211001

HORTO-CRISPIM � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2485; identificação de pessoa colectiva n.º 503642258; data
da entrada: 20020806.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 1000211000

FERMAFIL � INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3932; identificação de pessoa colectiva n.º 505863723; data
da entrada: 20020805.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 1000210997

O PORMENOR � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1325; identificação de pessoa colectiva n.º 502144009; data
da entrada: 20020806.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 1000210995

PINTIVEDRAS � SOCIEDADE DE PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1683; identificação de pessoa colectiva n.º 502581034; data
da entrada: 20020806.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 1000210993

PASTELARIA KÉNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 766; identificação de pessoa colectiva n.º 500895783; data da
entrada: 20020806.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta, os documentos referentes à prestação de contas do
exercício do ano de 2001.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante Destacada, Luísa Maria
dos Santos Marta. 1000210991

PORTALEGRE

ELVAS

MABOHI � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1180/
010313; identificação de pessoa colectiva n.º 505344254; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/030327.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e para os fins
do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do Registo Comercial,
foi aumentado o capital social de 50 000 euros para 100 000 euros,
sendo a importância do aumento de 50 000 euros, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros, correspondente à soma de três quotas: uma do valor nominal
de 50 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Borrallo Hidalgo; uma
do valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio Ricardo
Vazquez Gordillo, e uma do valor nominal de 25 000 euros, perten-
cente ao sócio Angel Blanco Rodriguez.

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

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Conservadora, Carolina Aires.
2001313578

SANTO ONOFRE � AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1124/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504958569; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 33/030325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e para os fins
do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do Registo Comercial,
foi registado a dissolução e liquidação, com data da aprovação, em
12 de Março de 2003.

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � A Conservadora, Carolina Aires.
2001310501

PORTO

FELGUEIRAS

RICARDO ANTÓNIO MOREIRA MATOS VAZ,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2809/
030228; identificação de pessoa colectiva n.º 506448240; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/280203.

Certifico que Ricardo Moreira Matos Vaz, solteiro, maior, resi-
dente em Amiais, Idães, Felgueiras, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ricardo António Moreira Matos Vaz,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Amiais,
freguesia de Idães, concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de embala-
gens de cartão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está representado por uma quota de igual valor, pertencente
ao sócio único Ricardo António Moreira Matos Vaz.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
montante de 10 vezes o capital social, podendo ainda o sócio fazer
à sociedade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condi-
ções a deliberar.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deci-
dido pelo sócio único, será exercida por um ou mais gerentes a nome-

ar, ficando desde já nomeada como gerente Amélia Maria Magalhães
Moreira Vaz, contribuinte fiscal n.º 161701124, portadora do bilhe-
te de identidade n.º 9103423, de 23 de Junho de 1998 (Porto).

§ único. A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade autoriza desde já a celebração de negócios entre o
sócio único e a sociedade, no entanto, tais negócios devem servir a
prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.

ARTIGO 8.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e, ainda, me-
diante decisão do sócio único.

Conferida, está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2001037449

PINTURAS DE EDIFÍCIOS DE JOSÉ MARIA DA SILVA
TEIXEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2808/
030227; identificação de pessoa colectiva n.º 506385140; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/270203.

Certifico que José Maria da Silva Teixeira, casado, residente em
Boavista, Idães, Felgueiras, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Pinturas de Edifícios de José Maria da
Silva Teixeira, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede no lugar de
Boavista, da freguesia de Idães, do concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

2.º

O objecto social consiste na pintura de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, formado por uma quota de igual valor, pertencente ao único
sócio José Maria da Silva Teixeira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme futura
deliberação em acta, incumbe ao sócio único José Maria da Silva
Teixeira, que desde já fica nomeado gerente, obrigando-se a socie-
dade em todos os seus actos e contratos com a sua assinatura.

5.º

Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar prestações
suplementares de capital até ao montante de 15 000 euros.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a movimentar a conta aberta
em nome da sociedade, podendo efectuar os levantamentos necessá-
rios para fazer face às despesas de constituição, registo da sociedade,
instalação da sede e aquisição de bens e equipamentos necessários ao
seu funcionamento.

Conferida, está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2001037406
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QUINTA DE BARRIMAU � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2810/
030303; identificação de pessoa colectiva n.º 505463571; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 23/030303.

Certifico que a sociedade em epígrafe, mudou a sede para este
concelho, tendo, em consequência, sido alterado o corpo do ar-
tigo 1.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quinta de Barrimau � Imobiliária,
S. A., e tem a sua sede no lugar da Cruz, da freguesia de Torrados,
concelho de Felgueiras.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2001037902

PREDINORLUR � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2069/
001024; identificação de pessoa colectiva n.º 505040875;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
datas das apresentações: 10 e 12/280203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o ex-sócio
Norberto Carvalho da Cunha, cessou as funções de gerência, em 14
de Fevereiro de 2003, por a elas haver renunciado, tendo sido aumen-
tado o capital da sociedade de 24 939,90 euros para 27 433,89 euros,
tendo, em consequência, sido alterado o corpo dos artigos 3.º e 4.º,
os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
27 433,89 euros, dividido em duas quotas: uma com o valor nomi-
nal de 24 939,90 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes Pereira
Lopes, e outra com o valor nominal de 2493,99 euros, pertencente
ao sócio Joel Norberto Lopes da Cunha.

2 � ...............................................................................................

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, podendo ainda ser nomeados outros gerentes
em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos e escrituras públicas;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2001037457

MACEDO & C.A � PIROTECNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1838/
990212; identificação de pessoa colectiva n.º 504446592; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/060303.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram nomea-
dos como gerentes os sócios Carlos Alberto Machado da Silva
Macedo, Maria Madalena Machado da Silva Macedo, José Joaquim
Machado da Silva Macedo e Fernando Manuel Machado da Silva
Macedo, em 21 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2001037546

FÁBRICA DE CALÇADO SILRICAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2206/
010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505561905;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/280203.

Certifico que João Faria Gonçalves Monteiro, cessou as funções
de gerente da sociedade em epígrafe, em 31 de Dezembro de 2002,
por a elas haver renunciado.

Conferida, está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2001037422

FÁBRICA DE CALÇADO KILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 286/
790210; identificação de pessoa colectiva n.º 500822263;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 25; números
e datas das apresentações: 17 e 20/270203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o ex-sócio José
Manuel Guedes Raimundo cessou funções de gerente, em 14 de Fe-
vereiro de 2003, por a elas haver renunciado, tendo sido alterados
os artigos 3.º e 5.º, os quais passaram a ficar com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 997 596
euros, dividido em três quotas, sendo: uma do valor nominal de
679 697 euros, pertencente ao sócio Francisco Fernando Teixeira
Gomes; outra do valor nominal de 48 548 euros, pertencente ao sócio
Armindo Freitas Novais, e outra do valor nominal de 269 351 euros,
pertencente à própria sociedade Fábrica de Calçado Kilas, L.da

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos gerentes,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, continuam designados gerentes os sócios Francisco
Fernando Teixeira Gomes e Armindo Freitas Novais e fica ainda
designado gerente José Carlos Mendes, casado, residente no Lotea-
mento de Santo André, lote 7, da freguesia de Creixomil, do conce-
lho de Guimarães.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Francisco
Fernando Teixeira Gomes ou com a assinatura conjunta de dois dos
restantes gerentes.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2001037414

VALPIEL � COMÉRCIO COUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2010/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504987623;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/070203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de gerente da ex-sócia Sandra Queiroz
Henriques, em 12 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 2001037988

TRILENÇOL � TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2289/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505663422; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/060303.
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Certifico que foi registado a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 24 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2001037554

MARCO DE CANAVESES

FISIOMARCO � CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA
E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 545/910228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502512202; número e data da apresentação: 2/20011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e pela inscri-
ção n.º 13, foi registado o aumento de capital, redenominação em
euros e alteração parcial de contrato de sociedade, sendo sócios Maria
do Céu Pinto Couto, casada sob o regime da comunhão de adquiridos
com José Carlos Novais Constante, e Bebiana Piedade Couto Cons-
tante, solteira, maior.

Artigo alterado: 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de
igual valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócia.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo Moura.
1000210497

ARMANDO PINTO CAETANO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1944/20030325; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20030325.

Certifico que Armando Pinto Caetano, casado sob o regime da
comunhão de adquiridos com Rosa Maria Moreira de Magalhães,
constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Armando Pinto Caetano � Sociedade
de Construções, Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar de Ta-
pado, da freguesia de Magrelos, concelho de Marco de Canaveses,
com duração por tempo indeterminado.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: compra e venda de bens imo-
biliários. Construção de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, pertencente ao único sócio.

4.º

O sócio obriga-se a fazer prestações suplementares de capital até
ao montante de 20 000 euros.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem deliberadas
em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um gerente.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente o referido Armando Pinto
Caetano.

§ 2.º Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura de um
gerente.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo
menos, desde que a lei não exija outras formalidades de convocação.

Conferida, está conforme o original.

28 de Março de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000210494

SENHORA DO CASTELINHO, ARTIGOS RELIGIOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 870/960729; identificação de pessoa colectiva
n.º 503707600; número e data da apresentação: 18/20020325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e pela inscri-
ção n.º 4, foi registado a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 26 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000210493

QUINTA DE SANTA ISABEL � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1078/980722; identificação de pessoa colectiva
n.º 504200836; número e data da apresentação: 19/20020325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e pela inscri-
ção n.º 3, foi registado a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 28 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000210491

INERSEL � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 302/850806; identificação de pessoa colectiva
n.º 501525343; número e data da apresentação: 6/20020429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e pela inscri-
ção n.º 12, foi registado o seguinte acto:

Designação dos membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente � José de Jesus Oliveira,

casado; vice-presidente � Celeste da Rocha Oliveira, casada; vo-
gal � Manuel Oliveira, casado;

Conselho fiscal: presidente � Romeu José Fernandes da Silva,
casado, revisor oficial de contas; vogais � António Joaquim Gomes
Marques, casado, e António Augusto Brandão Martins Pereira, casa-
do; suplente � António Anjos, Jorge & Silva, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.
Data da deliberação: 19 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo Moura.
1000210488

MIGUEL ELIAS DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 487/900125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502287020; número e data da apresentação: 6/20011203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e pela inscri-
ção n.º 2, foi registado o aumento de capital, redenominação em euros
e alteração parcial do contrato, sendo sócios Miguel Elias da Silva,
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casado sob o regime da comunhão geral com Eneida Maria Oliveira
de Matos Silva; Eneida Maria Oliveira de Matos Silva, casada sob o
regime da comunhão geral com Miguel Elias da Silva; Susana Marina
Matos da Silva, menor, e Eduardo Miguel Matos da Silva, menor.

Artigo alterado: 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro
quotas, uma de 3000 euros, pertencente ao sócio Miguel Elias da
Silva, uma de 1000 euros, pertencente à sócia Eneida Maria Olivei-
ra de Matos Silva, e duas de 500 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Susana e Eduardo Miguel.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme o original.

28 de Março de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000210485

PENAFIEL

MONTÁGUAS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 481/
900403; identificação de pessoa colectiva n.º 501974679; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 15/20030314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e pelo
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi efectuada a cessação de fun-
ções do gerente Álvaro da Silva Peixoto, em 25 de Setembro de 2002,
por renúncia; e pela inscrição acima referida, a sociedade nomeou
gerente Augusto Manuel Azevedo Correia, em 20 de Novembro, e
alterou o contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas do valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma em
comum e sem determinação de parte ou direito aos sócios Maria da
Conceição da Silva Azevedo, Augusto Manuel Azevedo Correia e
Marlene da Conceição Azevedo Correia, e outra em comum e partes
iguais aos sócios Augusto Manuel Azevedo Correia e Marlene da
Conceição Azevedo Correia.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
§ 1.º Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos

é necessária a assinatura de um sócio, gerente.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210938

NEWLOPE � EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2367/
20030131; identificação de pessoa colectiva n.º 506446158; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20030319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e pela inscri-
ção acima referida, foi efectuada a nomeação do gerente Virgílio
Carmindo Meireles Neto.

Data da deliberação: 27 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210939

TRANSPORTES BETÃOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1100/
960221; identificação de pessoa colectiva n.º 503585564; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 8/20030321.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe,
aumentou o capital para 100 000 euros, com o reforço de 50 120,22
euros, tendo alterado o artigo 4.º do respectivo contrato, o qual ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor de 50 000
euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge da
Costa Lourenço e Florbela Alcina Cosme de Freitas.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210940

FIELQUÍMICA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1691;
identificação de pessoa colectiva n.º 505067960; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20030324.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em
epígrafe, aumentou o capital para 77 000 euros, com o reforço de
52 000 euros, tendo alterado o artigo 3.º e aditado o artigo 9.º do
respectivo contrato, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 77 000
euros e está dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
67 000 euros, pertencente ao sócio Fernando Jorge Araújo Teixeira;
uma do valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Gracinda
Rosa Barbosa Mendes Teixeira, e duas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Daniel Jorge
Mendes Teixeira e Rui Jorge Mendes Teixeira.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios Fernando Jorge Araújo Teixeira,
Gracinda Rosa Barbosa Mendes Teixeira e Daniel Jorge Mendes
Teixeira, prestações suplementares de capital até ao montante má-
ximo correspondente ao décuplo do capital social existente.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade de ser requerido o registo
deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje, na conservatória
competente.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210941

SILVIA BATAN � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2386/
20030318; identificação de pessoa colectiva n.º P 506517586;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030318.

Certifico que Silvia Olalla Batan Veiga, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Silvia Batan � Prestação de Serviços
Médicos, Unipessoal, L.da, contribuinte fiscal n.º 506517586 e tem
a sua sede no lugar da Compra, freguesia de Guilhufe, concelho de
Penafiel.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à quota do único sócio.
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ARTIGO 4.º

O sócio exerce as competências da assembleia geral, por decisão
lavrada em acta por ele devidamente assinada.

ARTIGO 5.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação do sócio, a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido, devendo estes escolher de
entre eles um elemento que a todos represente enquanto a quota se
mantiver em comum.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um gerente, sendo;
por isso, suficiente a sua intervenção para validamente representar
e obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

2 � Fica designado gerente o sócio.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

Conferida, está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210942

SILVA BARBOSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 926/
940513; identificação de pessoa colectiva n.º 503195537; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20030318.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em
epígrafe, aumentou o capital para 150 000 euros, com o reforço de
135 036,06 euros, tendo alterado o artigo 3.º do respectivo con-
trato, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 150 000 euros, está
dividido em cinco quotas, sendo: uma de 50 000 euros, pertencente
ao sócio Joaquim António Santos Barbosa; duas iguais de 25 000
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios António da Rocha
Barbosa e Abílio Moreira da Silva, e uma de 4987,98 euros e outra
de 45 012,02 euros, pertencentes ao sócio Manuel Xavier Rodrigues
da Silva.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210943

CARLOS JAMBRINA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2388/
20030318; identificação de pessoa colectiva n.º P 506525767;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20030318.

Certifico que Carlos de la Fuente Jambrina, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Jambrina � Prestação de Ser-
viços Médicos, Unipessoal, L.da, contribuinte fiscal n.º 506517586,
e tem a sua sede na Rua da Saudade, 120-C, 3.º, direito, frente, fre-
guesia e concelho de Penafiel.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à quota do único sócio.

ARTIGO 4.º

O sócio exerce as competências da assembleia geral, por decisão
lavrada em acta por ele devidamente assinada.

ARTIGO 5.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação do sócio, a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido, devendo estes escolher de
entre eles um elemento que a todos represente enquanto a quota se
mantiver em comum.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um gerente, sendo,
por isso, suficiente a sua intervenção para validamente representar
e obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

2 � Fica designado gerente o sócio.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

Conferida, está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210944

CONSTRUÇÕES AGOSTINHO & JOAQUIM MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1569/
991103; identificação de pessoa colectiva n.º 504667289; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20030319.

Certifico que, pela inscrição acima referida, foi efectuado o re-
gisto de dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em
epígrafe.

Data da aprovação das contas:26 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210945

MEIRELES & MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2394/
20030325; identificação de pessoa colectiva n.º P 506483916;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030325.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Meireles & Meireles, L.da, e tem
a sua sede na Travessa do Cerrado do Tanque, freguesia e concelho
de Penafiel.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, em
qualquer parte do território nacional.

3 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de vestuário e
calçado de homem, senhora e criança.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, sendo: duas iguais de 2400
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís Alberto de
Castro Alves e Joaquim Fernando Meireles Alves Moreira, e duas
iguais de 100 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando Pinto Moreira e Joaquim de Meireles Teixeira Alves.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, conforme deliberação em assembleia geral, até ao limite de
20 000 euros.
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4.º

1 � A gerência social será exercida pelos sócios Luís Alberto de
Castro Alves e Joaquim Fernando Meireles Alves Moreira, que desde
já ficam nomeados gerentes, e será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, podendo a gerência ser alterada
em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade e proceder aos necessários registos;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais

ou industriais.
5.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, ficando, porém, reservado aos sócios não cedentes, o
direito de preferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
c) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210946

ROSALIMPA � LIMPEZAS E PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2389/
20030320; identificação de pessoa colectiva n.º P 506489035;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20030320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ROSALIMPA � Limpezas e Produ-
tos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é no lugar de Barreiros, Cabeça Santa,
freguesia de Entre-os-Rios, concelho de Penafiel, podendo ser
transferida, nos termos legais, por simples deliberação da gerência.

2 � A gerência poderá criar e extinguir agências, estabelecimen-
tos, delegações ou outras formas de representação, que julgue con-
veniente, em qualquer parte do território nacional ou do estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na prestação de todos os serviços de
limpeza, nomeadamente escritórios, fábricas e casas particulares, ou
outros, e na sua respectiva manutenção; compra e venda de mate-
riais de limpeza para si ou para revenda.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência pode adquirir participações em sociedades de res-
ponsabilidade limitada, cujo objecto caiba no artigo anterior.

2 � A aquisição pela sociedade de participações como sócio de
responsabilidade ilimitada, de participações com objecto diferente
do acima referido, em sociedades reguladas por leis especiais, agru-
pamentos complementares de empresas ou europeus de interesse
económico, fica dependente de deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontrando-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro.

2 � Este capital está dividido, nas seguintes quotas:
a) Uma quota com o valor nominal de 3400 euros, pertencente a

António Joaquim Ferreira da Rocha;
b) Uma quota com o valor nominal de 1600 euros, pertencente a

Maria Alexandrina Sousa da Silva da Rocha.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade caberá a um ou mais gerentes, só-
cios ou estranhos, eleitos por deliberação da assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for
deliberado pela assembleia geral, podendo a remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Joaquim
Ferreira da Rocha.

4 � Em caso de destituição sem justa causa, o gerente em causa
terá direito a uma indemnização correspondente a um quarto da sua
remuneração anual.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.
2 � A sociedade ficará ainda obrigada pela assinatura de manda-

tário ou procurador, em cumprimento do respectivo mandato.
3 � À gerência são conferidos os mais amplos poderes para agir

em nome da sociedade, para a representar em juízo ou fora dele e
para praticar ou autorizar todos os actos e operações relativos ao
seu objecto que não sejam da competência legal, ou aqui conven-
cionada, da assembleia geral.

4 � Cabe ainda à gerência a aquisição, alienação ou oneração de
bens móveis ou imóveis, incluindo estabelecimentos comerciais, bem
como subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações noutras
sociedades, com respeito pelo disposto no artigo 4.º

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais dos sócios serão convocadas por qual-
quer gerente, por meio de carta registada, expedida com a antece-
dência mínima de 15 dias.

2 � Sem prejuízo do disposto na lei, a assembleia geral só pode
funcionar e deliberar, em primeira convocação, se estiverem pre-
sentes ou devidamente representados sócios titulares de 51 % do
capital social.

3 � Qualquer sócio poderá ser representado nas assembleias ge-
rais por cônjuge, ascendente, descendente, consócio ou gerente.

ARTIGO 9.º

1 � A transmissão de quotas, entre vivos, total ou parcial, gra-
tuita ou onerosa, só entre sócios é livremente consentida, bem como
a eventual divisão.

2 � Qualquer outra transmissão depende do prévio consentimento
expresso da sociedade, prestado através de deliberação dos sócios,
em assembleia geral, na qual o transmitente não poderá votar.

ARTIGO 10.º

1 � Em caso de morte, inabilitação, interdição ou declaração
judicial de ausência de um sócio, deverão os seus herdeiros ou repre-
sentantes comunicar à sociedade quem representará a quota, sob pena
de não poderem ser exercidos os respectivos direitos sociais.

2 � Entretanto, todos os actos e deliberações da sociedade vin-
cularão os titulares da quota, sendo os herdeiros ou os representan-
tes do sócio convocados genericamente para o domicílio ou antigo
domicílio deste.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando:
a) O respectivo titular prestar o seu acordo;
b) A quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento, inclu-

são em massa falida ou insolvente;
c) Por divórcio, separação de pessoas e bens ou só bens, ou em

consequência de qualquer outro processo, judicial ou extrajudicial, de
liquidação de património, a quota seja atribuída a terceiro não sócio,
e na parte que for adjudicada a este;

d) O respectivo titular for declarado inabilitado ou interdito;
e) O sócio que, ilicitamente, atentar contra os interesses da socie-

dade, impedir o regular funcionamento ou violar deliberação da as-
sembleia geral ou o pacto social;

f) O sócio transmitir a sua quota a terceiro, total ou parcialmente,
gratuita ou onerosamente, sem previamente solicitar o consenti-
mento da sociedade, ou apesar desta o ter negado.

2 � Na situação prevista na alínea a) do número anterior, a
contrapartida da amortização e a forma do seu pagamento será a que
resultar do acordo das partes; nas hipóteses previstas nas alíneas b) a f),
a do respectivo valor nominal ou a do valor constante do último balan-
ço aprovado, se este for inferior àquele, liquidada em quatro prestações
semestrais, iguais e sucessivas, sem juros, vencendo-se a primeira três
meses após a realização da respectiva assembleia geral.

3 � Tendo a sociedade direito a amortizar a quota, pode, em
alternativa, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.
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ARTIGO 12.º

As quotas amortizadas pela sociedade poderão figurar no balanço
enquanto tais, e, bem assim, poderão, posteriormente, ser criadas
uma ou várias quotas em vez das amortizadas destinadas a serem alie-
nadas a um ou alguns sócios ou terceiros.

ARTIGO 13.º

Os lucros da sociedade evidenciados pelo balanço anual, líquidos
dos montantes necessários à constituição e reforço da reserva legal,
permanecem na livre disponibilidade da assembleia geral, podendo
esta, por maioria simples, deliberar distribuií-los, total ou parcial-
mente, ou afectá-los integralmente a reservas livres ou especiais.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210947

CARLOS JAVIER SOLÁ � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2395/
20030325; identificação de pessoa colectiva n.º P 506510182;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20030325.

Certifico que Carlos Javier Solá Zubizarreta, constituiu a socieda-
de em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Javier Solá � Prestação de Ser-
viços Médicos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar da Com-
pra, freguesia de Guilhufe, concelho de Penafiel.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à quota do único sócio.

ARTIGO 4.º

O sócio exerce as competências da assembleia geral, por decisão
lavrada em acta por ele devidamente assinada.

ARTIGO 5.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação do sócio, a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido, devendo estes escolher de
entre eles um elemento que a todos represente enquanto a quota se
mantiver em comum.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um gerente, sendo,
por isso, suficiente a sua intervenção para validamente representar
e obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

2 � Fica designado gerente o sócio.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210948

QUINTAGRANITOS � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2391/
20030324; identificação de pessoa colectiva n.º P 506513718;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030324.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma QUINTAGRANITOS � Construção
Civil e Obras Públicas, Granitos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é no lugar de Quintã, freguesia de
Perozelo, concelho de Penafiel, podendo ser transferida, nos ter-
mos legais, por simples deliberação da gerência.

2 � A gerência poderá criar e extinguir agências, estabelecimen-
tos, delegações ou outras formas de representação, que julgue con-
veniente, em qualquer parte do território nacional ou do estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas;
comércio de granitos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência pode adquirir participações em sociedades de res-
ponsabilidade limitada, cujo objecto caiba no artigo anterior.

2 � A aquisição pela sociedade de participações como sócia de
responsabilidade ilimitada, de participações com objecto diferente
do acima referido, em sociedades reguladas por leis especiais, agru-
pamentos complementares de empresas ou europeus de interesse
económico, fica dependente de deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontrando-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro.

2 � Este capital está dividido, nas seguintes quotas:
a) Uma quota com o valor nominal de 4500 euros, pertencente à

sócia Rosália Maria Moreira de Oliveira;
b) Uma quota com o valor nominal de 500 euros, pertencente ao

sócio Pedro Afonso da Silva Rocha.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade caberá a um ou mais gerentes, só-
cios ou estranhos, eleitos por deliberação da assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for
deliberado pela assembleia geral, podendo a remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Rosália Maria Moreira
de Oliveira.

4 � Em caso de destituição sem justa causa, o gerente em causa
terá direito a uma indemnização correspondente a um quarto da sua
remuneração anual.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.
2 � A sociedade ficará ainda obrigada pela assinatura de manda-

tário ou procurador, em cumprimento do respectivo mandato.
3 � À gerência são conferidos os mais amplos poderes para agir

em nome da sociedade, para a representar em juízo ou fora dele e
para praticar ou autorizar todos os actos e operações relativos ao
seu objecto que não sejam da competência legal, ou aqui conven-
cionada, da assembleia geral.

4 � Cabe ainda à gerência a aquisição, alienação ou oneração de
bens móveis ou imóveis, incluindo estabelecimentos comerciais, bem
como subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações noutras
sociedades, com respeito pelo disposto no artigo 4.º

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais dos sócios serão convocadas por qual-
quer gerente, por meio de carta registada, expedida com a antece-
dência mínima de 15 dias.

2 � Sem prejuízo do disposto na lei, a assembleia geral só pode
funcionar e deliberar, em primeira convocação, se estiverem pre-
sentes ou devidamente representados sócios titulares de 51 % do
capital social.

3 � Qualquer sócio poderá ser representado nas assembleias ge-
rais por cônjuge, ascendente, descendente, consócio ou gerente.

ARTIGO 9.º

1 � A transmissão de quotas, entre vivos, total ou parcial, gra-
tuita ou onerosa, só entre sócios é livremente consentida, bem como
a eventual divisão.
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2 � Qualquer outra transmissão depende do prévio consentimento
expresso da sociedade, prestado através de deliberação dos sócios,
em assembleia geral, na qual o transmitente não poderá votar.

ARTIGO 10.º

1 � Em caso de morte, inabilitação, interdição ou declaração
judicial de ausência de um sócio, deverão os seus herdeiros ou repre-
sentantes comunicar à sociedade quem representará a quota, sob pena
de não poderem ser exercidos os respectivos direitos sociais.

2 � Entretanto, todos os actos e deliberações da sociedade vin-
cularão os titulares da quota, sendo os herdeiros ou os representan-
tes do sócio convocados genericamente para o domicílio ou antigo
domicílio deste.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando:
a) O respectivo titular prestar o seu acordo;
b) A quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento, inclu-

são em massa falida ou insolvente;
c) Por divórcio, separação de pessoas e bens ou só bens, ou em

consequência de qualquer outro processo, judicial ou extrajudicial, de
liquidação de património, a quota seja atribuída a terceiro não sócio,
e na parte que for adjudicada a este;

d) O respectivo titular for declarado inabilitado ou interdito;
e) O sócio que, ilicitamente, atentar contra os interesses da socie-

dade, impedir o regular funcionamento ou violar deliberação da as-
sembleia geral ou o pacto social;

f) O sócio transmitir a sua quota a terceiro, total ou parcialmen-
te, gratuita ou onerosamente, sem previamente solicitar o consen-
timento da sociedade, ou apesar desta o ter negado.

2 � Na situação prevista na alínea a) do número anterior, a
contrapartida da amortização e a forma do seu pagamento será a que
resultar do acordo das partes; nas hipóteses previstas nas alíneas b) a f),
a do respectivo valor nominal ou a do valor constante do último balan-
ço aprovado, se este for inferior àquele, liquidada em quatro prestações
semestrais, iguais e sucessivas, sem juros, vencendo-se a primeira três
meses após a realização da respectiva assembleia geral.

3 � Tendo a sociedade direito a amortizar a quota, pode, em
alternativa, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

ARTIGO 12.º

As quotas amortizadas pela sociedade poderão figurar no balanço
enquanto tais, e, bem assim, poderão, posteriormente, ser criadas
uma ou várias quotas em vez das amortizadas destinadas a serem alie-
nadas a um ou alguns sócios ou terceiros.

ARTIGO 13.º

Os lucros da sociedade evidenciados pelo balanço anual, líquidos
dos montantes necessários à constituição e reforço da reserva legal,
permanecem na livre disponibilidade da assembleia geral, podendo
esta, por maioria simples, deliberar distribuií-los, total ou parcial-
mente, ou afectá-los integralmente a reservas livres ou especiais.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210949

QUEIRÓS FERNANDES & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1761/
20010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505222507; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20030314.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição acima referida,
foi efectuada a alteração da sede para a Rua da Saudade, 116-B, frac-
ção BC, 1.º, Centro Comercial Saudade, Penafiel.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210950

INTRAFIL � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE FIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 468/
880111; identificação de pessoa colectiva n.º 501928340; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 13/20020318.

Certifico que, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi efec-
tuada a cessação de funções do gerente Joaquim de Sousa, em 6 de
Março de 2003, por renúncia.

E pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe, alterou
o contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, n.º 2, os quais ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 49 879,79 euros,
está dividido em três quotas, sendo: uma do valor nominal de
22 445,91 euros e outra do valor nominal de 24 690,50 euros, per-
tencentes ao sócio José Manuel Moreira Beça de Sousa, e outra do
valor nominal de 2743,38 euros, pertencente à sócia Rita Brígida
das Neves Ribeiro da Silva e Sousa.

ARTIGO 4.º

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210951

TRANSPORTES ÁLVARO RODRIGUES & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1440/
981217; identificação de pessoa colectiva n.º 504322281; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/20030326.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em
epígrafe, aumentou o capital para 50 000 euros, com o reforço de
120,21 euros, tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, está
dividido em três quotas, sendo: uma do valor nominal de 30 000 euros,
pertencente à sócia Teresa de Jesus Baptista Rodrigues; uma do va-
lor nominal de 15 000 euros, pertencente ao sócio Álvaro Beça
Moreira Rodrigues, e outra do valor nominal de 5000 euros, perten-
cente à sócia Maria Natália Lopes Baptista.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210952

RAQUEL GUTIERREZ � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2387/
20030318; identificação de pessoa colectiva n.º P 506517578;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030318.

Certifico que Raquel Gutierrez Lopez, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Raquel Gutierrez � Prestação de Ser-
viços Médicos, Unipessoal, L.da, contribuinte fiscal n.º P 506517578
e tem a sua sede na Avenida de Sacadura Cabral, 88, 4.º, esquerdo,
freguesia e concelho de Penafiel.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à quota do único sócio.
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ARTIGO 4.º

O sócio exerce as competências da assembleia geral, por decisão
lavrada em acta por ele devidamente assinada.

ARTIGO 5.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação do sócio, a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido, devendo estes escolher de
entre eles um elemento que a todos represente enquanto a quota se
mantiver em comum.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um gerente, sendo,
por isso, suficiente a sua intervenção para validamente representar
e obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

2 � Fica designado gerente o sócio.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

Conferida, está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000210953

PORTO � 1.A SECÇÃO

DIFERSA PORTUGAL � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 507/20021216; identificação de pessoa colectiva
n.º 503642940; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
8/20021216; pasta n.º 12 507.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escritura
de 19 de Setembro de 2002 do 4.º Cartório Notarial do Porto, foi
efectuado o reforço de 62 590,16 euros, em dinheiro, sendo: 2590,16
euros pelo sócio Carlos Eduardo Carvalho Barbas e 15 000 euros,
subscrito por cada um dos novos sócios João Carlos de Carvalho
Barbas, José Carlos de Sousa, Manuel Fernando Rodrigues dos Santos
e Rui Gonçalves Lages da Costa, os quais realizaram 50 % do seu
valor.

Artigos alterados: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 6.º, os quais ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Difersa Portugal � Electrodomésti-
cos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Engenheiro Ezequiel de Cam-
pos, 309, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, repre-
sentação, comércio e distribuição de electrodomésticos e artigos de
desporto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, correspondente à soma de
seis quotas: uma de 31 174,87 euros, pertencente à sócia Isabel
Cristina Oliveira da Costa Silva Barbas; uma de 8825,13 euros, per-
tencente ao sócio Carlos Eduardo Carvalho Barbas, e quatro de 15 000
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João Carlos de
Carvalho Barbas, José Carlos de Sousa, Manuel Fernando Rodrigues
dos Santos e Rui Gonçalves Lages da Costa.

§ único. Ele encontra-se realizado quanto a 70 000 euros, devendo
os restantes 30 000 euros ser realizados em dinheiro, quanto a cada
um dos sócios João Carlos de Carvalho Barbas, José Carlos de Sousa,
Manuel Fernando Rodrigues dos Santos e Rui Gonçalves Lages da
Costa, até ao dia 31 de Dezembro de 2004.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, assim como a sua representação,
activa ou passiva, compete a quem para tal for designado em assem-
bleia geral e será remunerada ou não, conforme ali for deliberado,
estando já nomeado gerente o sócio Carlos Eduardo Carvalho Bar-
bas.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade é neces-
sária a assinatura de um gerente.

3 � É vedado aos sócios agora admitidos na sociedade o exercí-
cio de qualquer outra actividade que possa colidir no todo ou em
parte com a actividade desta sociedade, sob pena de poder vir a ser
excluído por simples deliberação da assembleia geral da sociedade.

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas entre sócios são preferentes os restantes
sócios, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a sociedade, sendo
que a cessão a terceiros depende do consentimento prévio da soci-
edade, tendo os sócios não cedentes e a sociedade, por esta ordem,
preferência na aquisição da quota na forma regulada no artigo 8.º
destes estatutos.

§ 1.º É proibida a cessão de quotas que não se encontrem integral-
mente realizadas, sem o prévio consentimento escrito da sociedade,
sob pena de o cedente ser obrigado a indemnizar, pela falta do con-
sentimento, cada um dos restantes sócios, em valor igual ao mon-
tante por realizar.

§ 2.º No caso de qualquer dos sócios ser declarado falido ou
insolvente, a sociedade poderá amortizar a sua quota pelo valor
que resultar do último balanço que tenha sido aprovado em as-
sembleia geral.

§ 3.º É vedado aos sócios agora admitidos na sociedade o exercí-
cio de qualquer outra actividade que possa colidir, no todo ou em
parte, com a actividade desta sociedade, sob pena de poder vir a ser
excluído por simples deliberação da assembleia geral da sociedade.

Declarou ainda o primeiro outorgante, sob sua responsabilidade,
que não é exigida por lei, pelo contrato ou deliberação a realização
de outras entradas.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 1000208382

ARAÚJO � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 517/20021230; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 13/20021230; pasta n.º 12 517.

Certifico que, por escritura de 7 de Novembro de 2002, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Araújo � Gestão e Serviços, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Esplanada do Castelo, 17,
freguesia da Foz do Douro, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
consultoria, gestão, apoio administrativo, logístico e operacional a
profissionais liberais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma quo-
ta: do valor nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio António
Maria Costa Ribeiro de Araújo; uma quota do valor nominal de 1125
euros, pertencente ao sócio João Paulo Costa Ribeiro de Araújo, e
uma quota de 1125 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Cos-
ta Ribeiro de Araújo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios António
Maria Costa Ribeiro de Araújo, João Paulo Costa Ribeiro de Araújo
e Carlos Manuel Costa Ribeiro de Araújo, os quais, desde já, ficam
nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é sempre necessária a intervenção de dois gerentes.
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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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

Os gerentes ficam autorizados, em casos a analisar e aprovar pela
sociedade, em sede de assembleia geral, a exercer actividades conexas
com as da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a algum dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 1000207118

PORTO � 2.A SECÇÃO

INSTITUTO DE BELEZA ALZIRA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 874/030218; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506420450; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/030218; pasta n.º 26 788.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Instituto de Beleza Alzira Cu-
nha, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo Ildefonso, 85, 1.º, sala 5,
Santo Ildefonso, Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode abrir,
transferir ou encerrar agências, filais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação, bem como transferir a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto o aconselhamento e tratamentos de
beleza e estéticos, comercialização de produtos de beleza e de cos-
mética relacionados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas iguais no valor nominal de 2500
euros cada uma, pertencendo uma a cada sócio Artur José Ferreira
da Cunha e Alzira Maria Martinho da Silva Cunha.

§ único. Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros.

4.º

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

2 � Para representar e obrigar a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

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

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

industriais;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre, ficando
dependente do prévio consentimento da sociedade a cessão a estra-
nhos, à qual fica reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo.

6.º

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

disponibilidade do seu titular.

Está conforme o original.

15 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000616593

POSTURA � SOLUÇÕES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 867/030214; identificação de pessoa colectiva
n.º 506433390; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/030214; pasta n.º 26 781.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Postura � Soluções de Gestão,
L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Santos Pousada, 228, loja 164,
freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em contabilidades, consultorias
fiscais e para os negócios da gestão, gestão de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio Luís Miguel Guerreiro
dos Santos Custódio, e uma do valor nominal de 1000 euros, per-
tencente à sócia Maria Odete Guerreiro.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 30 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Luís Miguel
Guerreiro dos Santos Custódio, que desde já é nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

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 se-
guida, 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 falecimento de qualquer 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 a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000767621

SAÚDE POSITIVA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE SAÚDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 868/030214; identificação de pessoa colectiva
n.º 506466086; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
29/030214; pasta n.º 26 782.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Saúde Positiva � Prestação de
Serviços de Saúde, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Gonçalo
Cristóvão, 294, 6.º, direito, frente, freguesia de Santo Ildefonso,
concelho do Porto.

§ único. Por simples decisão da sócia única, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de saúde.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à outorgante.

ARTIGO 4.º

A sócia única é autorizada a realizar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam à prossecução do objecto social, designadamente
contratos com vista à disponibilização de espaços ou de bens mó-
veis ou contratos de prestação de serviços.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se a só exercer o seu objecto social sob a orien-
tação de um director clínico, necessariamente licenciado em Medi-
cina e com inscrição em vigor na Ordem dos Médicos.

ARTIGO 6.º

A indicação originária do director clínico vem referida infra e as
substituições subsequentes só produzirão efeitos por via da alteração
ao presente contrato social.

ARTIGO 7.º

A direcção clínica da sociedade fica desde já atribuída ao Dr. Aníbal
Tavares, médico, consultor em saúde pública, com a cédula profissio-
nal n.º 24 136, da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos,
que mediante documento particular por si assinado, nesta data, de-
clara aceitar tal atribuição.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence à sócia, que desde já é nomeada
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000767630

SOL, COR E PIMENTA � IMPRESSÃO DIGITAL
E COMUNICAÇÃO VISUAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 869/030214; identificação de pessoa colectiva
n.º 506470350; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
30/030214; pasta n.º 26 783.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sol, Cor e Pimenta � Impressão Digital
e Comunicação Visual, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Santa Catarina, 1480, loja 8, da freguesia do Bonfim, do concelho
do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em artes gráficas; impressão de natureza
publicitária e decoração de interiores; sinalética; impressão digital e
comunicação visual.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

2 � Fica o sócio autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 30 vezes o capital
social.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 145 � 26 de Junho de 2003 13 234-(121)

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, pertence a ele sócio, que desde já é nomeado ge-
rente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.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 empre-
sas.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000767648

TELEFAST � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 849/030206; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505868776; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
26/030206; pasta n.º 26 762.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TELEFAST � Máquinas e Fer-
ramentas, L.da, e tem a sua sede na Rua do Engenheiro Ezequiel de
Campos, 104, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de
concelho limítrofe, bem como abrir agências, sucursais e filiais, em
qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, repre-
sentação, comércio por grosso e a retalho de ferramentas e máqui-
nas eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, representado por duas quotas, sendo: uma do valor de 31 600
euros e outra do valor de 18 400 euros, pertencentes, respectiva-
mente, a João Eduardo Alves e Juan Gonzalez Marcos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio João Eduardo
Alves.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente nomeado.
3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e ou vender veículos automóveis, celebrar contratos

de locação financeira e contratos de aluguer de longa duração;
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre sócios, mas quando a
estranhos, depende do consentimento da sociedade, dada em assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ocorra sentença ou acordo em processo de divórcio ou

de separação de pessoas e bens e desde que a quota seja adjudicada,
total ou parcialmente, ao cônjuge de um dos sócios;

c) No caso da quota ser alvo de penhora, arresto ou arrolamento
ou qualquer outra forma de apreensão judicial;

d) Em caso de interdição ou inabilitação do sócio seu titular;

e) Desde que qualquer sócio, culposa e deliberadamente, prejudi-
que os interesses da sociedade;

f) Quando não seja cumprido o estipulado no § único do artigo 7.º
§ 1.º O valor da amortização será o que resultar do capital social

e o pagamento será feito em quatro prestações semestrais e iguais,
vencendo-se a primeira no termo dos 180 dias imediatos à delibera-
ção da amortização, salvo quando norma imperativa disponha de
outro modo.

§ 2.º As prestações referidas no parágrafo anterior não vencerão
juros e serão tituladas por letras aceites pela sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de morte de qualquer sócio, a quota transmite-se aos su-
cessores, os quais deverão escolher um de entre si que a todos repre-
sente, enquanto a quota se mantiver em comunhão hereditária.

§ único. A escolha referida no corpo deste artigo, deverá ser
comunicada à sociedade no prazo máximo de 60 dias após o óbito
do titular da quota.

ARTIGO 8.º

Em caso de dissolução da sociedade havendo falta de acordo quanto
à partilha dos bens sociais, os mesmos serão licitados entre os só-
cios e adjudicados a quem melhores condições de preços e forma de
pagamento oferecer.

Está conforme o original.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000616500

NIBAM � COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 944/030318; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505877457; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/030318; pasta n.º 26 864.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NIBAM � Comércio, Serviços
e Imobiliária, S. A.

2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida da Boavista, 280, 5.º, esquerdo,
centro, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração ou do
administrador único, a sede poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, e poderão ser criadas sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção, gestão e execução de
empreendimentos e investimentos industriais, imobiliários e de cons-
trução civil e obras públicas, prestação de serviços de consultadoria
e assessoria de empresas, compra e venda de imóveis para revenda
e seu arrendamento, importação, exportação, distribuição e repre-
sentação de produtos e equipamentos para a indústria e comércio, e
prestação de serviços de assistência, reparação, planeamento indus-
trial, controlo de qualidade e formação técnica, e aluguer de máqui-
nas e equipamentos.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 50 000
euros e divide-se em 10 000 acções, com o valor nominal de 5 euros
cada uma.
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ARTIGO 5.º

Os accionistas são obrigados a prestações acessórias, nas seguin-
tes condições:

1) As prestações acessórias consistirão em entregas em dinheiro
à sociedade, sem contrapartida por parte desta, até ao limite má-
ximo correspondente a cinco vezes o seu capital social;

2) O montante, momento e demais condições de cada chamada
serão definidos dentro dos limites previstos no presente artigo, por
deliberação dos accionistas em assembleia geral, tomada por maioria
qualificada de dois terços dos votos correspondentes ao capital;

3) A obrigação de cada accionista será proporcional à sua parti-
cipação no capital social da sociedade;

4) Em qualquer momento, por deliberação da assembleia geral,
pode o capital ser aumentado por conversão das prestações acessó-
rias.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e livremente
convertíveis.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000 e 10 000 ac-
ções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções, conterão as assinaturas de dois administradores, podendo uma
ser de chancela, ou do administrador único.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares
de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico e,
bem assim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quo-
tas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o
objecto destas e embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 8.º

1 � Nos aumentos de capital da sociedade, os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções, relativamente
a quem não for accionista.

2 � O direito de preferência referido no número anterior será
exercido pelos accionistas preferentes, nos termos estipulados no
artigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deliberar
em sentido diverso.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, conver-
ter acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em confor-
midade com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das for-
mas previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado
em assembleia geral.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade po-
derá adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as ope-
rações que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o conselho fiscal ou fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � As representações de accionistas serão comunicadas ao pre-
sidente da mesa por carta com a assinatura reconhecida notarialmente
ou certificada pela sociedade, entregue na sede social até cinco dias
úteis antes da data designada para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de, pelo menos, 100
acções registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na sede
social ou em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes da data
designada para a reunião da assembleia geral, comprovado perante a
sociedade tal depósito até cinco dias antes da data da reunião.

2 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100
acções poderão agrupar-se por forma a completar esse número,
fazendo-se então representar por um accionista dos agrupados, o que
terá de ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral
por meio de carta e até 10 dias antes da data da reunião.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por
quatro anos, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos
quadriénios, sem qualquer limitação.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convo-
catória, estando presentes ou representados accionistas titulares de,
pelo menos, 50 % das acções ordinárias.

2 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma se-
gunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir-se por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de
15, podendo esta deliberar qualquer que seja o número de accionistas
presentes e o capital por eles representado.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três a nove membros, mas sempre
em número ímpar, que podem ser ou não accionistas, eleitos pela
assembleia geral por um período de quatro anos, sendo permitida a
sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 � Se o capital social não exceder o limite definido por lei para
a adopção desse regime, a sociedade poderá funcionar com um único
administrador.

3 � Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras de
funcionamento do conselho, de acordo com a lei e o contrato de
sociedade em vigor.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outros administradores, mediante simples carta
dirigida ao presidente.

5 � Os membros do conselho de administração, ou o administra-
dor único, dispensados de caução, terão ou não remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, sendo que a sua remu-
neração poderá ser certa ou consistir, total ou parcialmente, numa
percentagem dos lucros distribuídos no exercício.

6 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reúne-se, pelo menos, uma vez
em cada seis meses e, além disso, sempre que o seu presidente o
convoque, por iniciativa própria ou a pedido do fiscal único ou de
dois administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos dos administradores presentes ou devidamente
representados, cabendo ao presidente, no caso de empate, voto de
qualidade.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão cor-
rente da sociedade num administrador ou numa comissão executiva,
formada por três administradores, fixando os poderes que decida
delegar-lhes, nos termos e limites da lei.
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ARTIGO 19.º

Compete ao conselho de administração, ou ao administrador único,
exercer os mais amplos poderes de gestão, representando a socie-
dade em juízo e fora dele, e praticando todos os actos e exercendo
todas as funções necessárias à realização do objecto social e, nomea-
damente, deliberar sobre:

a) Aquisição de bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-los
ou obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate de
constituição de garantias reais;

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da sociedade;
c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a so-

ciedade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros;
d) Deliberar sobre a participação da sociedade em quaisquer socie-

dades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a associação
com outras empresas;

e) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte deles;

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
g) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
h) Exercício dos direitos sociais, relativos às participações finan-

ceiras da titularidade da sociedade;
i) Constituição de procuradores ou de mandatários, nos termos do

artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros e deter-
minados fins;

j) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-
mentos.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador da sociedade com poderes

bastantes;
d) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe foi

conferido pelo conselho de administração e constantes da respec-
tiva procuração;

e) Do administrador único, se a sociedade assim funcionar.
2 � Nos assuntos de mero expediente, basta a assinatura de qual-

quer administrador ou procurador.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por
um fiscal único e um suplente, eleitos por um período de quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios e sem qual-
quer limitação.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que a fiscalização seja
exercida por um conselho fiscal, composto por um número ímpar
de membros, no máximo de cinco, com um ou dois suplentes, nos
termos da lei, eleitos por período igual a quatro anos, sendo admi-
tida a sua reeleição.

3 � O conselho fiscal reunirá periodicamente, nos termos da lei
e, além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer
por iniciativa própria, quer a pedido de qualquer dos restantes mem-
bros, ou a solicitação do conselho de administração ou administra-
dor único.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

O ano financeiro as sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 � Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre constituição
de reservas.

2 � Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por
maioria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à cons-
tituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras aplica-
ções específicas do interesse da sociedade, ou atribuí-lo a dividendos
aos accionistas na proporção das acções que possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

A sociedade dissolve-se apenas, nos casos e termos previstos na
lei.

ARTIGO 25.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á, extrajudicialmente, à res-
pectiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatá-
rios os membros do conselho de administração em exercício.

Elegem para o quadriénio de 2002-2005, os seguintes órgãos so-
ciais:

Mesa da assembleia geral: presidente � António Carlos de Freitas
Lencastre;  secretário � Vítor Daniel de Oliveira Campos Teixeira.

Administrador único: Carlos Alberto dos Santos Mendes, casado e
residente na Rua do Rossio, 26, Alcongosta, Fundão.

Fiscal único � Mendes, Ferreira & Soutinho, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas n.º 160, com sede na Rua do Professor Cor-
reia de Araújo, 593, Praceta Privado, entrada 3, sala 3, Porto, re-
presentada pelo Dr. José Pinto de Almeida Soutinho, Revisor Oficial
de Contas n.º 144, casado, residente na Rua de Maria José Alves,
245, Canidelo, Vila Nova de Gaia; suplente � Santos Vaz & Trigo
Morais, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 155, com sede
na Rua de Silva Brinco, 148, São Mamede de Infesta, Matosinhos,
representada pela Dr.ª Maria da Piedade Gonçalves dos Santos Vaz,
revisora oficial de contas n.º 878, casada, residente na Rua da Ale-
gria, 1924, 2.3, Porto.

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

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000615155

SIEGECONTOP � CONTABILIDADE E GESTÃO
EMPRESAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 945/030318; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506495493; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
34/030318; pasta n.º 26 865.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SIEGECONTOP � Contabilidade e
Gestão Empresas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede sita à Rua da
Igreja da Areosa, 54, rés-do-chão, direito, traseiras, na freguesia de
Paranhos, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de contabilidade, adminis-
tração e gestão de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, a quota de igual valor nominal, pertence ao sócio único Fran-
cisco José Neves dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração fica entregue ao seu sócio Francisco José
Neves dos Santos, desde já designado gerente, e a Marina Alexandra
da Silva Ribeiro, casada, residente na Rua de Manuel Ribeiro de
Almeida, 380, 2.º, direito, 4420-195 Gondomar, contribuinte fiscal
n.º 190906839.

2 � A sociedade obriga-se apenas com uma assinatura de qualquer
dos gerentes designados.

3 � Os gerentes receberão ou não remuneração, conforme ficar
deliberado.

ARTIGO 5.º

A gerência, nos termos da alínea b) do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, pode desde já proceder a levantamentos do
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capital depositado a fim de suportar as despesas de instalação da
actividade, para o que os gerentes estão autorizados.

ARTIGO 6.º

Para os efeitos do artigo 270.º-F, n.º 1, do Código das Sociedades
Comerciais, fica o sócio único autorizado a elaborar negócios jurídi-
cos com a sociedade.

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000615139

GESMORFIL � GESTÃO DE INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 144/910806; identificação de pessoa colectiva
n.º 502600667; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 8/030318; pasta n.º 7551.

Certifico que foi elaborado o seguinte projecto de fusão:
4 � Apresentação n.º 1/021022 � Provisória por dúvidas.
Projecto de fusão.
Modalidade: fusão por incorporação, com transferência global do

património para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: a própria.
Sociedade incorporada: JOLIMOR � Gestão de Investimentos,

S. A., com sede na Rua do Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º, direito, Porto.
Alterações projectadas na sociedade incorporante: denominação

de JOLIMOR � Gestão de Investimentos, S. A.
4 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 8/030318.
Convertida.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000615082

VOYOU � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 934/030312; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506471039; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/030312; pasta n.º 26 852.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A sociedade adopta a denominação de VOYOU � Comércio de
Artigos de Moda, L.da, tem a sua sede na Praça de Gomes Tei-
xeira, 24, freguesia de Vitória, concelho do Porto, e durará por tem-
po indeterminado a partir desta data.

§ único. A gerência poderá transferir livremente a sede social, criar
agências, sucursais e delegações e encerrá-las, dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de moda,
representação de produtos e marcas e prestação de serviços.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 10 000 euros, inteiramente realizado em
dinheiro e dividido em duas quotas iguais de 5000 euros cada, per-
tencendo cada uma a cada uma das sócias Maria Filomena Couto
Soares Bravo de Oliveira Bártolo Vaz e Mafalda Sofia Vaz Pinto dos
Santos.

ARTIGO 4.º

Suprimentos

Qualquer sócio pode fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições previamente fixadas em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

Participações em capital de sociedades

A sociedade pode adquirir ou ceder quotas do seu próprio capital,
ou do capital de outras sociedades de que seja interessada. Pode a
sociedade, por deliberação da assembleia geral, adquirir participações
em sociedades de responsabilidade limitada, quer o objecto seja igual
àquele que a sociedade está exercendo, quer seja diferente dele, e,
bem assim, adquirir participações em sociedades reguladas por leis
especiais. Pode, ainda, participar em agrupamentos complementa-
res de empresas, consórcios ou outras formas de associação.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre; para
estranhos, fica dependente do consentimento da sociedade.

§ único. Em caso de recusa do consentimento, a sociedade deve
comunicar ao cedente esse facto, fazendo acompanhar essa comuni-
cação, no caso de a quota estar há mais de três anos na titularidade
do cedente, de uma proposta de aquisição ou de amortização. Esta
proposta deve oferecer uma contrapartida igual ao valor do negócio
encarado pelo cedente, salvo se houver simulação no preço, porque,
neste caso, a proposta deve conter uma contrapartida igual ao valor
real da quota, apurado em balanço especialmente elaborado para o
efeito, com referência ao momento da deliberação. No caso de o
pagamento do valor da quota ser deferido, a sociedade deve oferecer
garantia adequada.

ARTIGO 7.º

Falecimento do sócio

Falecendo um sócio, a sua quota transmite-se aos seus herdeiros
ou sucessores que deverão escolher um de entre eles que os repre-
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Divórcio e separação do sócio

Havendo divórcio ou separação judicial de qualquer sócio e no caso
de, na respectiva partilha, a quota ser adjudicada ao cônjuge, a quota
não se lhe transmite, pois fica a pertencer à sociedade que poderá
amortizá-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

ARTIGO 9.º

Gerência

A sociedade é representada em todos e quaisquer actos pelos seus
gerentes, que estão dispensados de prestar caução e que serão remu-
nerados, conforme for deliberado pelos sócios.

§ 1.º São desde já nomeadas gerentes as sócias Mafalda Sofia Vaz
Pinto dos Santos e Maria Filomena Couto Soares Bravo de Oliveira
Bártolo Vaz.

§ 2.º A sociedade poderá eleger, em assembleia geral, os gerentes
que julgar convenientes, mesmo estranhos à sociedade, devendo, tal
deliberação, ser aprovada por unanimidade. Os gerentes, apenas no
caso de serem estranhos à sociedade, são eleitos por um período de
dois anos, renovável por uma ou mais vezes, enquanto os sócios não
deliberarem a não renovação do mandato de gerente.

§ 3.º A sociedade vincula-se, em todos e quaisquer actos, pela
assinatura de um dos gerentes.

§ 4.º A gerência pode nomear mandatários da sociedade para a
prática de determinados actos e a gerência pode ainda delegar em
qualquer dos gerentes a competência para determinados negócios ou
espécie de negócios, vinculando, porém, os gerentes delegados so-
mente a sociedade se a delegação lhes atribuir expressamente tal poder.

§ 5.º Compreendem-se nos poderes de vinculação dos gerentes,
para além dos de ampla representação, administração e disposição
dos bens da sociedade, os de confessar, desistir ou transigir em quais-
quer pleitos, os de comprar e vender viaturas automóveis e, ainda,
os de dar e tomar locais de arrendamento.

ARTIGO 10.º

Amortização da quota e exclusão de sócios

A sociedade pode amortizar a quota ou excluir o sócio, nos casos
seguintes:

a) Interdição ou inabilitação do seu titular;
b) Arrolamento, arresto, penhora ou apreensão judicial ou fiscal

da quota que conduza à sua venda ou adjudicação e, ainda, nos casos
de execução, insolvência ou falência do seu titular;
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c) Violação grave dos deveres do sócio para com a sociedade que
comprometam ou possam vir a comprometer a prossecução do ob-
jectivo societário ou, de alguma maneira, obstem a que o mesmo
seja prosseguido com a maior vantagem para a sociedade.

ARTIGO 11.º

Contrapartida da amortização ou da exclusão

Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amortiza-
ção da quota ou da exclusão do sócio é:

a) No caso de violação do disposto no artigo 8.º e no caso da
alínea c) do artigo 10.º deste pacto, o valor nominal das quotas, sem
qualquer acréscimo ou o valor que resultar do último balanço apro-
vado, se for menor que o balanço nominal;

b) No caso previsto no artigo 6.º e no caso das alíneas a) e b) do
artigo 10.º deste pacto, o valor real da quota apurado em balanço
especialmente elaborado para o efeito, organizado e aprovado, nos
termos prescritos para o balanço anual.

ARTIGO 12.º

Destino da quota amortizada

É permitido deliberar que a quota amortizada fique no balanço como
tal e, ainda, que, posteriormente, em vez da quota amortizada, se-
jam criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um
ou a alguns sócios ou terceiros.

ARTIGO 13.º

Distribuição dos lucros

Os sócios podem deliberar, livremente, sobre o destino dos lucros,
após a dedução das reservas legais, nomeadamente o de serem, par-
cial ou totalmente, destinados a reservas.

ARTIGO 14.º

Convocação da assembleia geral e representação dos sócios

As assembleias gerais, exceptuadas aquelas que a lei exija formali-
dades especiais, são convocadas por qualquer dos gerentes por carta
registada, dirigida ao domicílio dos sócios constante do arquivo da
sociedade com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000614744

TRIAGEM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 780/030108; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506417271; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/030108; pasta n.º 26 689.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Tipo social e denominação

1 � A sociedade é constituída sob a forma de sociedade anónima.
2 � A sociedade adopta a firma TRIAGEM � Sociedade Imobi-

liária, S. A., e rege-se pelos presentes estatutos e pelas disposições
legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Telheira, 232, fregue-
sia de Paranhos, concelho do Porto.

2 � Por simples decisão do conselho de administração, a sede
social pode ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

3 � A criação e encerramento de sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, tanto no território nacio-
nal como no estrangeiro, poderá ser determinada pelo conselho de
administração.

ARTIGO 4.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a compra, venda e construção de
imóveis.

ARTIGO 5.º

Outras eventuais finalidades

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode,
sob qualquer forma legal ou contratual, associar-se a terceiros, no-
meadamente para formar sociedades, consórcios, agrupamentos com-
plementares de empresas ou associações em participação, assim como
adquirir e alienar participações no capital social de outras socieda-
des, ainda que de diferente objecto.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

SECÇÃO I

Capital

ARTIGO 6.º

Capital social

1 � O capital é de 100 000 euros, representado por 20 000 ac-
ções de 5 euros cada, encontrando-se integralmente subscrito e rea-
lizado em dinheiro por todos os accionistas.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, podendo revestir a mera forma escritural, e quando
representadas por títulos serão incorporadas em títulos de 5, 10, 50,
100 e 1000 acções.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções, conterão as assinaturas de dois administradores, que poderão
ser apostas por chancela por eles autorizada.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência em aumentos de capital

1 � Nos aumentos de capital social da sociedade, a realizar em
dinheiro, os accionistas terão direito de preferência na subscrição de
novas acções, relativamente a quem não seja accionista, sendo as
acções repartidas pelos accionistas, nos termos legais.

2 � A assembleia geral que deliberar o aumento do capital pode
limitar ou suprimir o direito de preferência, por unanimidade dos
votos correspondentes à totalidade do capital social e desde que se
verifique justificado interesse social.

3 � Os accionistas devem ser informados do prazo e demais
condições do exercício do direito de preferência, por anúncio.

4 � O prazo fixado para o direito de preferência não pode ser
inferior a 30 dias, contados da data de expedição da carta referida
no número anterior.

5 � Serão sorteados os direitos de subscrição de acções novas que
não tenham correspondência num número certo de acções antigas.

6 � Ao direito de participar preferencialmente num aumento de
capital, conforme previsto neste artigo, aplica-se o regime cons-
tante do artigo 8.º

SECÇÃO II

Acções

ARTIGO 8.º

Direito de preferência na transmissão de acções
nominativas

1 � Na transmissão de acções nominativas, a título oneroso, terão
sempre direito de preferência, os accionistas.

2 � Para efeitos previstos no número anterior, o accionista in-
teressado deverá comunicar a sua intenção ao conselho de adminis-
tração, com identificação do adquirente, do número de acções a trans-
mitir, respectivo preço e condições de pagamento.
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3 � No prazo de 10 dias a contar da data de recebimento da
comunicação prevista no número anterior, o conselho de adminis-
tração comunicará aos restantes accionistas a transmissão preten-
dida e respectivas condições.

4 � Os accionistas deverão comunicar a sua decisão ao conselho
de administração, nos 60 dias seguintes à data da recepção da comu-
nicação, sob pena de se entender que nada têm a opor à transmissão
e que renunciam ao direito de preferência.

5 � Caso nenhum accionista notifique o conselho de administra-
ção de que pretende exercer o seu direito de preferência, aquele ór-
gão informará o accionista transmitente que poderá transmitir as
suas acções.

6 � Se houver mais de um accionista a exercer o direito de pre-
ferência ou de aquisição, as acções a transmitir serão repartidas pro-
porcionalmente entre eles.

7 � No prazo de 10 dias a contar do termo do prazo estabelecido
no n.º 5, o conselho de administração notificará aos accionistas
preferentes, do número de acções que a cada um cabe, o respectivo
preço ou valor atribuído às mesmas, bem como o número de conta
à ordem em que, no prazo de 10 dias, a contar da data da notifica-
ção, deverão depositar o referido preço ou valor, sob pena de perda
do direito ao exercício de preferência.

8 � As acções deverão ser transmitidas no prazo de 60 dias a
contar das notificações previstas nos n.os 5 e 7 do presente artigo,
sob pena de se considerar caducado e sem efeito o processo previsto
no presente artigo e a autorização prevista no artigo anterior.

9 � Todas as comunicações previstas no presente artigo serão
obrigatoriamente feitas por carta registada, a enviar para a sede da
sociedade ou, quando se refira aos accionistas, para as moradas cons-
tantes dos registos da sociedade.

ARTIGO 9.º

Valor das acções

1 � Para efeitos do disposto no artigo anterior, caso se prove
que houve simulação do preço, a determinação do valor das acções
será feita por um revisor oficial de contas, com referência ao mo-
mento em que foi solicitado o consentimento para a transmissão.

2 � A designação de revisor oficial de contas para os efeitos
previstos no número anterior será feita por mútuo acordo entre os
accionistas interessados na aquisição e o sócio transmitente ou, na
falta de acordo, pela Câmara de Revisores Oficiais de Contas, a pedido
da sociedade.

ARTIGO 10.º

Amortização de acções

1 � A sociedade amortizará as acções nos casos de interdição,
falência e insolvência do respectivo titular e de arresto, arrolamento
ou penhora de acções, reembolsando os títulos pelo valor nominal
em três prestações semestrais iguais e consecutivas.

2 � Em caso de morte de algum dos accionistas, a sociedade amor-
tizará também, do modo previsto no número anterior, as acções deti-
das pelo mesmo, excepto se elas forem transmitidas para o cônjuge,
ascendentes, descendentes ou parentes em segundo grau da linha colateral
do accionista falecido.

ARTIGO 11.º

Penhor

A constituição de penhor sobre acções depende de consentimento
da sociedade, que compete à assembleia geral, a qual deliberará por
unanimidade dos votos correspondentes à totalidade do capital so-
cial.

ARTIGO 12.º

Acções próprias

Por deliberação da assembleia geral, tomada por simples maioria
dos votos correspondentes ao capital social, a sociedade poderá ad-
quirir ou alienar acções próprias dentro dos limites fixados na lei.

SECÇÃO III

Obrigações

ARTIGO 13.º

 Bolsa

1 � A sociedade poderá, cumpridos os requisitos legais e nos ter-
mos do disposto no presente artigo, emitir obrigações, mediante
aprovação da assembleia geral, que deliberará por unanimidade dos
votos correspondentes à totalidade do capital social.

2 � As obrigações emitidas pela sociedade podem ter qualquer
modalidade de juros ou reembolso que a lei permita.

3 � Na subscrição de quaisquer obrigações emitidas pela socie-
dade, conforme previsto no n.º 1 do presente artigo, terão direito
de preferência os accionistas, na proporção das acções que possuí-
rem, aplicando-se ao exercício do aludido direito de preferência o
disposto no artigo 8.º dos presentes estatutos.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 14.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais da sociedade são a assembleia geral, o conselho
de administração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

Mesa

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por, pelo menos,
um presidente e um secretário.

2 � Os membros da mesa, que não terão de ser accionistas, serão
eleitos por um período de três anos, em assembleia geral que se
constituirá e deliberará, nos termos previstos na presente secção.

ARTIGO 16.º

Composição

1 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas com
direito a, pelo menos, um voto, salvo o disposto no número seguinte.

2 � Só poderão participar na assembleia geral os titulares de
acções averbadas em seu nome no livro de registo da sociedade ou
no caso de acções ao portador que as tiverem registado ou deposi-
tado na sociedade ou em instituição bancária até 15 dias antes da
reunião, devendo as acções manter-se registadas ou depositadas em
nome do accionista até ao encerramento daquela.

3 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais por qualquer pessoa, acreditando-se a representação voluntá-
ria através da apresentação ao presidente da mesa dos respectivos
direitos de representação.

ARTIGO 17.º

Convocação da assembleia

1 � Os accionistas podem, por escrito, tomar deliberações por
unanimidade, e, bem assim, reunir-se em assembleia geral, sem ob-
servação de formalidades prévias, desde que todos estejam presentes
e todos manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e
delibere sobre determinado assunto.

2 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente de mesa
ou, nos casos especiais previstos na lei ou nos presentes estatutos,
pelo fiscal único ou pelo tribunal.

3 � A assembleia é convocada nos termos, com a antecedência
e na forma previstas na lei, devendo a respectiva convocatória ser
efectuada pelo presidente da respectiva mesa ou por quem o substi-
tua através de publicações nos termos legais ou se todas as acções
representativas do capital forem nominativas através de cartas
registadas a expedir para todos os accionistas, com a antecedência
mínima de 21 dias, relativamente à data da assembleia.

4 � Na convocatória de uma assembleia pode ser logo designada
uma segunda data de reunião, para o caso de a assembleia não poder
reunir-se na primeira data marcada, por falta de representação do
capital exigido; neste caso, porém, o presidente de mesa deverá
enviar nova carta, nos termos previstos nos n.os 2 e 3 do presente
artigo, devendo ainda tal carta mencionar as condições de delibera-
ção previstas no n.º 2 do artigo seguinte.

ARTIGO 18.º

Formas de deliberação

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só pode delibe-
rar quando estejam presentes ou devidamente representados os accio-
nistas representativos da totalidade do capital social.
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2 � Nos casos em que, na lei ou nos presentes estatutos, se
estatua que a assembleia geral só pode deliberar, validamente por
maioria qualificada dos votos, a assembleia geral só poderá deli-
berar, em segunda convocação, caso estejam presentes ou devida-
mente representados os accionistas representantes da maioria do
capital social.

3 � A maioria qualificada referida no número anterior, bem como
as maiorias qualificadas referidas noutras disposições dos presentes
estatutos ou da lei, devem verificar-se em assembleia geral que reú-
na, quer em primeira, quer em segunda convocação.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 19.º

Composição

1 � A gestão das actividades da sociedade será confiada a um
administrador único ou a um conselho de administração, composto
por três membros, eleitos pela assembleia geral por um período de
três anos.

2 � O conselho de administração deve eleger um dos seus mem-
bros para desempenhar as funções de presidente, que poderá ser
substituído a qualquer tempo.

ARTIGO 20.º

Administrador-delegado

O conselho de administração, através de deliberação tomada pela
unanimidade dos seus membros, registada em acta e na qual definirá
os limites da delegação, poderá delegar competências num ou mais
administradores e delegar a gestão corrente da sociedade num
administrador-delegado.

ARTIGO 21.º

Competência

Sem prejuízo das atribuições que por lei lhe são conferidas e das
competências da assembleia geral da sociedade, compete, em espe-
cial, ao conselho de administração:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e ope-
rações que se insiram no seu objecto social;

b) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento, reali-
zar outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei e
abrir contas, dispor de saldos em qualquer banco;

c) Sacar, aceitar, endossar, negociar e descontar ou protestar le-
tras de câmbio, desde que de valor inferior a um quarto do capital
social;

d) Contratar os empregados da sociedade, estabelecendo as res-
pectivas condições contratuais e exercer o correspondente poder
directivo e disciplinar;

e) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos;

f) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral, além de outorgar em nome da so-
ciedade todas as escrituras e documentos públicos ou privados;

g) Determinar a organização e os métodos de trabalho da socie-
dade, elaborar regulamentos e as instruções que julgue conveniente;

h) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo contrair obrigações, propor e fazer seguir pleitos,
confessar, desistir ou transigir em processos, comprometer-se em
árbitros, assinar termos de responsabilidade, e, em geral, resolver todos
os assuntos que não caibam na competência de outros órgãos sociais
ou dos serviços subalternos;

i) Designação de pessoas para ocupação de cargos em órgãos so-
ciais de outras sociedades, por força de direitos de nomeação que a
sociedade venha, entretanto, a adquirir;

j) Abertura ou encerramento de sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas de representação da sociedade;

k) Aquisição, venda, oneração, arrendamento ou leasing de bens
imóveis;

l) Admissão da sociedade à cotação em bolsa;
m) Exploração de negócios ou áreas de negócio, que não possam

ser consideradas como integradas no objecto social normal, ou que
possam vir a provocar uma mudança substancial na natureza do
negócio da sociedade;

n) Constituição ou concessão de empréstimos financeiros, incluindo
facilidades de crédito, avales ou prestação de quaisquer outras garan-
tias a terceiros;

o) Negociação, constituição ou pagamento de créditos dos accio-
nistas.

ARTIGO 22.º

Forma de obrigar

A sociedade obriga-se com a intervenção:
a) De dois administradores;
b) De um administrador, agindo no âmbito dos poderes que lhe

tenham sido delegados pelo conselho de administração;
c) De um procurador, salvo se o instrumento de mandato expres-

samente estatuir a sua intervenção conjunta com um administrador
ou com um outro procurador com igual suficiência de poderes.

ARTIGO 23.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração é convocado pelo seu presi-
dente ou por um administrador, por carta registada a enviar para o
domicílio dos outros administradores, conforme registado na socie-
dade e expedida com a antecedência mínima de oito dias, relativa-
mente à data da reunião.

2 � O conselho de administração deliberará validamente, estando
devidamente convocados e presentes a maioria dos seus membros.

3 � É permitido o voto por correspondência nas deliberações do
conselho de administração.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 24.º

Fiscalização dos negócios da sociedade

A fiscalização dos negócios sociais será exercida, nos termos da
lei, por um fiscal único e um fiscal suplente, eleitos pela assembleia
geral por um período de três anos.

CAPÍTULO IV

Lucros

ARTIGO 25.º

Lucros

1 � Apenas por deliberação da assembleia geral tomada por una-
nimidade dos votos correspondentes ao capital social, pode deixar
de ser distribuída aos accionistas metade do lucro do exercício que,
nos termos da lei, seja distribuível.

2 � Nos termos previstos no número anterior, a sociedade po-
derá, ainda, observados que sejam os requisitos legais, autorizar adi-
antamentos sobre lucros no decurso do exercício.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e finais

ARTIGO 26.º

Ano social

1 � O ano social coincide com o ano civil, devendo, pelo me-
nos, ser dado balanço anual e apurados resultados em referência a 31
de Dezembro de cada ano.

2 � Ficam desde já nomeados os seguintes órgãos sociais, para o
período de 2002-2004:

Conselho de administração:  presidente � Marcos Queirós da Silva;
vogais � José Correia de Moura e José Abel da Silva Coutinho.

Fiscal único: efectivo � António José da Silva Santos Duarte,
revisor oficial de contas; suplente � Ledo Morgado & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Dr. Jorge
Manuel Felizes Morgado.

Assembleia geral: presidente � Vítor Manuel Ramalho Ferreira;
secretário � Anabela Ferreira Dias dos Santos.

Está conforme o original.

1 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000761402
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