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4. Empresas � Registo comercial
LISBOA
LISBOA � 1.A SECÇÃO

BARROS & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 177/730201; identificação de pessoa colectiva
n.º 500042144; data da apresentação: 20062001.

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

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000220729

LISBOA � 2.A SECÇÃO

LABOUR SERVICES � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 897/20021206; identificação de pessoa colectiva n.º 506302369;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/20021206.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Labour Services � Empresa de
Trabalho Temporário, S. A., e tem a sua sede na Rua do Professor Sousa
da Câmara, 157-A, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

2 � A sede da sociedade poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação do con-
selho de administração ou do administrador único, a quem competirá,
também, deliberar sobre a criação em território nacional ou no es-
trangeiro, de escritórios, delegações ou quaisquer outras formas de
representação social, onde e pelo tempo que entenda conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a cedência temporária de trabalhado-
res para utilização de terceiros utilizadores, selecção, orientação e
formação profissional, consultadoria e gestão de recursos humanos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, representado por acções com o valor nomi-
nal de 5 euros, é de 50 000 euros e encontra-se totalmente subscrito
e realizado.

2 � A sociedade poderá, nos termos e com sujeição aos limites
legalmente fixados, emitir acções de qualquer tipo, nomeadamente
acções preferenciais, sem voto ou remíveis.

3 � Poderá, ainda, ser deliberada a realização de prestações suple-
mentares e ou prestações acessórias pecuniárias onerosas, por uma ou
mais vezes, até ao limite máximo de 1 000 000 de euros.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social está dividido em 50 000 acções ao portador
ou nominativas, as quais são reciprocamente convertíveis, nos ter-
mos da lei.

2 � Salvo eventual futura desmaterialização, as acções represen-
tativas do capital social da sociedade são incorporadas em títulos de
1, 10, 100, 1000 ou mais acções, os quais poderão ser desdobrados ou
concentrados a pedido dos accionistas.

3 � As despesas com a conversão das acções, bem como as de
desdobramento e de concentração de títulos, correm por conta dos
accionistas interessados.

4 � Os títulos representativos das acções são assinados por dois
administradores ou pelo administrador único, sendo admitida a repro-
dução das assinaturas por meios mecânicos.

ARTIGO 5.º

1 � Nos termos e com sujeição aos limites fixados, é permitido à
sociedade adquirir acções próprias e realizar sobre elas as operações

que a administração da sociedade entenda serem adequadas à prosse-
cução do interesse social.

2 � A sociedade pode, ainda, por simples deliberação do adminis-
trador único ou do conselho de administração, subscrever e adquirir
participações em qualquer outra sociedade, ainda que subordinada a
um direito estrangeiro ou com um objecto diferente do seu, bem
como em sociedades reguladas por leis especiais e participar em
quaisquer formas de cooperação entre empresas, nomeadamente em
consórcios, associações em participação e agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, emitir quaisquer valo-
res representativos da dívida, nomeadamente qualquer tipo ou moda-
lidade de obrigações e papel comercial.

2 � Salvo nos casos em que a lei imperativamente o proíba, a
emissões de valores representativos da dívida, designadamente obri-
gações, poderão ser deliberadas pelo administrador único ou pelo con-
selho de administração.

3 � A sociedade poderá adquirir os valores representativos da dí-
vida que tenha emitido, nos termos e condições permitidos por lei.

4 � Os valores representativos da dívida poderão ser titulados ou
assumir forma meramente escritural.

5 � A administração da sociedade poderá, nos casos em que a lei
o permita, decidir converter valores representativos da dívida
escriturais em titulados, bem como, a todo o tempo, deliberar a
desmaterialização dos valores da dívida titulados.

6 � Os títulos representativos de valores de dívida são assinados
por dois administradores ou pelo administrador único, podendo as
assinaturas ser reproduzidas por meios mecânicos.

ARTIGO 7.º

1 � O conselho de administração poderá, quando julgar conveniente
e obtido o parecer favorável do fiscal único, deliberar aumentar o capi-
tal, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao montante
igual ao dobro do capital social, realizado à data da deliberação.

2 � O conselho fixará as condições das novas emissões, bem como
os prazos e as formas em que poderá ser exercido o direito de prefe-
rência dos accionistas.

3 � Os poderes conferidos neste artigo são válidos pelo prazo
máximo legalmente permitido, podendo ser renovados, por uma ou
mais vezes, por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O administrador único ou o conselho de administração;
c) O fiscal único.
2 � O administrador único ou o conselho de administração pode-

rão designar um secretário da sociedade e o respectivo suplente, cujas
competências serão as determinadas no Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 9.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e os titulares dos
restantes órgãos sociais são designados por períodos de três anos.

2 � Nos casos em que a lei não o proíba, é permitida a recondução
por uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais, incluindo a
do fiscal único, sem prejuízo do que a lei dispõe quanto a este, serão
fixadas por deliberação da assembleia geral ou de comissão por esta
designada para o efeito.

2 � As funções de administração poderão ser ou não remuneradas.
Se o forem, as remunerações do administrador único ou dos membros
do conselho de administração, ou as de alguns deles, podem ser cons-
tituídas por uma parte fixa e por uma parte variável, traduzida esta
numa participação que não exceda 5% dos lucros do exercício.

3 � Os administradores poderão ser dispensados de prestar caução.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode constituir mandatários, os quais terão os
poderes que o administrador único ou conselho de administração de-
liberar atribuir-lhes.

2 � Nos poderes do mandatário compreendem-se sempre os de
executar as deliberações da administração da sociedade, podendo pra-
ticar todos os actos necessários a tal execução.
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ARTIGO 12.º

1 � A sociedade obriga-se mediante:
a) Pela assinatura do administrador único ou do presidente do con-

selho de administração;
b) Pela assinatura de dois administradores;
c) Pela assinatura de um único vogal do conselho de administra-

ção, em actos e contratos relativamente aos quais tenha sido expres-
samente deliberado em acta do conselho de administração;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nas condições e li-
mites estabelecidos no mandato.

2 � Adicionalmente, nos actos que não envolvam contracção de
obrigações pela sociedade, pode esta ser representada por qualquer dos
seus administradores, assinando isoladamente.

ARTIGO 13.º

1 � Têm direito a participar nas reuniões da assembleia geral os
accionistas com direito a voto.

2 � Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rio para terem direito a voto poderão agrupar-se de modo a obterem
aquele número, devendo, nesse caso, designar por acordo um só de
entre eles para os representar na assembleia geral.

3 � A participação dos accionistas que sejam pessoas colectivas
depende da designação, por escrito e com a antecedência mínima de
3 dias úteis, de uma pessoa singular que os represente.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas podem
fazer-se representar por um membro da administração, pelo seu côn-
juge, pelos parentes na linha recta ou por outros accionistas, aplican-
do-lhes os requisitos de forma e prazo de designação previstos no
número anterior.

5 � Sem prejuízo disposto no n.º 1 deste artigo, poderão ainda
assistir às reuniões da assembleia geral o representante comum dos
obrigacionistas e as pessoas cuja presença seja autorizada pelo presi-
dente da mesa, sob proposta do conselho de administração, técnicos
da sociedade, para esclarecimento de questões específicas sujeitas a
apreciação da assembleia.

ARTIGO 14.º

1 � Tem direito de voto o accionista comprovadamente titular
de, pelo menos, 1000 euros de capital social, cabendo um voto a cada
1000 acções.

2 � A prova da qualidade de accionistas far-se-á:
a) Tratando-se de acções escriturais, mediante carta subscrita e

emitida por intermediário financeiro autorizado e recebida na socie-
dade ao menos 3 dias úteis antes da data designada para as reuniões da
assembleia geral, certificando a inscrição ou registo de acções em nome
do accionista, em conta de valores mobiliários escriturais aberta jun-
to desse intermediário financeiro, pelo menos desde o décimo dia útil
anterior à data designada para a reunião da assembleia geral;

b) Tratando-se de acções tituladas, através do seu depósito nos
cofres da sociedade, ou mediante carta subscrita e emitida por insti-
tuição de crédito e recebida na sociedade, ao menos, 3 dias úteis antes
da data designada para a reunião da assembleia geral, certificando que
as acções estão depositadas no seus cofres em nome do accionista.

3 � As acções deverão manter-se registadas ou depositadas, em
nome do accionista, até ao encerramento da reunião da assembleia
geral.

ARTIGO 15.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral de entre os accionistas
ou outras pessoas.

2 � Cabe à mesa da assembleia geral dirigir as respectivas reuniões
e elaborar as respectivas actas.

3 � Ao presidente incumbe convocar, com observância das for-
malidades legais, as reuniões da assembleia geral.

4 � Na ausência ou impedimento do presidente, as suas funções
serão exercidas pelo secretário.

ARTIGO 16.º

1 � Para além das reuniões decorrentes da lei, a assembleia geral
reúne sempre que tal seja solicitado ao presidente da mesa por algum
dos órgãos sociais ou por accionistas, nos termos legalmente estabe-
lecidos.

2 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por lei
e na convocatória pode, desde logo, ser marcada segunda data de reu-
nião, com intervalo superior a 15 dias, no caso de a assembleia não
poder funcionar na primeira data marcada por falta de quorum, apli-
cando-se à assembleia que reuna na segunda data as regras relativas à
assembleia de segunda convocatória.

3 � Não podendo a assembleia geral, por falta de quorum, fun-
cionar em primeira convocação e não havendo sido designada na
convocatória uma segunda data de reunião, será convocada, nos ter-
mos legais, nova reunião, que poderá funcionar e validamente delibe-
rar seja qual for o número de accionistas presentes ou representados
e o quantitativo do capital a que as respectivas participações
correspondam.

ARTIGO 17.º

A administração da sociedade é exercida pelo administrador único
ou por um conselho de administração composto por um número ímpar
de membros, no mínimo de três e máximo de cinco, accionistas ou
não, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reunirá, obrigatoriamente, uma
vez em cada seis meses e sempre que for convocado pelo seu presi-
dente ou dois administradores.

2 � As reuniões terão lugar na sede, se outro lugar não for esco-
lhido por conveniência do conselho.

3 � O conselho só pode validamente deliberar desde que esteja
presente a maioria dos seus membros.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria simples dos membros presentes. Em caso de empate nas
votações, o presidente, ou quem o substituir, terá voto de qualidade.

5 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 19.º

1 � Para além das atribuições gerais derivadas da lei e destes estatu-
tos, compete ao administrador único ou ao conselho de administração:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções inseríveis no seu objecto social;

b) Adquirir, onerar, locar, arrendar e alienar quaisquer bens sociais
e direitos, móveis e imóveis, incluindo viaturas automóveis, sempre
que entenda conveniente para a sociedade;

c) Contratar os empregados da sociedade, fixar os seus vencimen-
tos, regalias sociais ou outras prestações pecuniárias e exercer o cor-
respondente poder directivo e disciplinar;

d) Constituir mandatários ou procuradores, com ou sem a faculda-
de de subestabelecimento;

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

f) Delegar nos seus membros nos termos do artigo seguinte;
g) Negociar e contrair financiamentos;
h) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa ou passi-

vamente, podendo apresentar participações criminais e desistir delas,
contrair obrigações, propor e seguir pleitos, desistir ou transigir em
processo, comprometer-se em sede de arbitragem, assinar termos de
responsabilidade e, em geral, resolver acerca de todos os assuntos que
não caibam na competência de outros órgãos.

2 � O conselho estabelecerá as regras do seu funcionamento, in-
cluindo a forma de suprir os impedimentos do seu presidente.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais dos seus
membros ou numa comissão executiva, formada por um número ím-
par de membros, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização de todos os negócios da sociedade será exercida
por um fiscal único, que será um revisor oficial de contas ou uma
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, designado pela assembleia
geral, por um período de três anos e reelegível.

2 � A assembleia geral designa ainda um revisor oficial de contas
ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas suplente.

3 � Cabem ao revisor oficial de contas ou uma Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas os poderes que a lei atribui ao conselho fiscal.

ARTIGO 22.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 � Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, deduzidas das verbas que por lei te-
nham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de reservas.

2 � Sob proposta do administrador único ou do conselho de admi-
nistração, a assembleia geral ponderará em cada ano social a conve-
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niência e a oportunidade de serem constituídas, reforçadas ou dimi-
nuídas reservas destinadas à estabilização de dividendos.

3 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a qual-
quer distribuição obrigatória.

4 � Podem ser efectuados adiantamentos sobre os lucros no de-
curso de um exercício, nos termos e com os limites previstos na lei.

ARTIGO 24.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca da sede, com expressa renúncia a
qualquer outro.

ARTIGO 25.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibera-
ções sociais.

Disposições transitórias

ARTIGO 26.º

1 � Ficam desde já nomeados para o triénio de 2002-2004, os
seguintes membros para os órgãos sociais da sociedade:

Administrador único � Fernando António dos Reis Pombo, casa-
do, natural de São Jorge de Arroios, residente na Quinta de São Fran-
cisco, Estrada da Barrosa, 94, Algueirão, Mem Martins.

Mesa da assembleia geral: presidente � Nuno Miguel Figueiredo
Pombo, casado, natural da freguesia do Campo Grande, concelho de
Lisboa, residente na Quinta de São Francisco, Estrada da Barrosa, 94,
Algueirão, Mem Martins; secretária � Laura Maria Rodrigues Garrett,
casada, natural da freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa, resi-
dente na Quinta de São Francisco, Estrada da Barrosa, 94, Algueirão,
Mem Martins.

Fiscal único: efectivo � Moisés Cardoso e Manuel Pinheiro,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Re-
visores Oficiais de Contas sob o n.º 174, com sede na Rua do Profes-
sor Henriques Barros, 4, 10.º-C, Prior Velho, representada por Ma-
nuel Neta Pinheiro, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
sob o n.º 894, casado, residente na Avenida de D. Pedro V, 24, 2.º-A,
Linda-a-Velha, Oeiras; suplente � Moisés da Silva Cardoso, revisor
oficial de contas, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
sob o n.º 356, casado, com domicílio profissional na Rua do Profes-
sor Henrique Barros, 4, 10.º-C, Prior Velho.

2 � O administrador único fica expressamente dispensado, nos
termos do n.º 3 do artigo 396.º do Código das Sociedades Comerciais,
de prestar caução por eventuais responsabilidades associadas ao exer-
cício do seu cargo.

3 � Que, para fazer face às despesas de instalação dos serviços e
de início de actividade, nomeadamente respeitantes a salários, rendas,
fornecimentos, equipamentos ou serviços são, desde já, conferidos ao
administrador único, os necessários poderes para praticar, outorgar e
assinar todos os actos e documentos necessários ao levantamento junto
do BPN�Banco Português de Negócios, S. A., da importância ali
depositada, em conta aberta em nome da sociedade, a título de reali-
zação do capital social.

4 � O administrador único atrás designado fica, desde já, autoriza-
do a celebrar, anteriormente ao respectivo registo de constituição,
quaisquer negócios jurídicos em nome desta sociedade, compreendidos
no âmbito do objecto social.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000219436

LISBOA � 3.A SECÇÃO

VELA LUSA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NA ÁREA NÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9988/000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504747037;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/021023.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede nas Galerias Gonçalves Zarco, loja 7,
Doca de Alcântara, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5985,58 euros e corresponde à soma de três quotas: duas iguais do
valor nominal de 2493,99 euros, pertencente uma a cada um dos
sócios, Rui António Nobre Moreira e Maria Margarida Guimarães
Morais; e outra do valor nominal de 997,60 euros, pertencente à sócia
Sara Morais Moreira.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001105037

TURIRODES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 869/001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505090481;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 5/021028.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 6000 euros para 50 000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º n.os 1 e 2 e 3.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TURIRODES � Sociedade de
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Jerónimos, 36, 4.º,
freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 50 000 euros e corresponde
à soma de três quotas: uma de 20 500 euros, e outra de 20 150 euros,
ambas tituladas pelo sócio Armindo dos Santos Lopes; e outra de
9350 euros, titulada pela sócia Ana Maria Albuquerque Lopes.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001125690

REIMÃO & FORJAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 237/000321; identificação de pessoa colectiva n.º 504946897;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 4 e 5/021011.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Rui Francisco Nunes da Silva de
Lacerda Forjaz, por renúncia, em 9 de Outubro de 2002, e foi trans-
formada em sociedade unipessoal, passando a reger-se pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rodolfo Reimão, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Avenida do Duque de Loulé, 43 e 43-A, freguesia
do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 � 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 importação e exportação, re-
presentação e comércio a retalho de artigos de vestuário, acessórios
de moda e têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, re-
presentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio
único.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220689

REGIEVENTO � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 657/020710; identificação de pessoa colectiva n.º 506148084;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REGIEVENTO � Organização
de Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Martens Ferrão, 12, 5.º,
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 ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização de eventos como
congressos, palestras, encontros, seminários, catering, fóruns, tradu-
ção, formação, galas, salões, lançamento de marcas e degustação,
animação, banquetes, excursões.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 1668 euros, pertencente ao sócio José Isidoro da
Mata Castro; e duas iguais do valor nominal de 1666 euros cada uma
e uma de cada uma das sócias, Maria Manuela Paneiro Taborda Duarte
Rocha e Gisela Rodrigues Lima.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
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 sócios José Isidoro da
Mata Castro e Gisela Rodrigues Lima.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

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; e
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 a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220686

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA PIEDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1442; identificação de pessoa colectiva n.º 502272511; núme-
ro e data da entrada: 2028/030507.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000220736

SOCIEDADE TURÍSTICA DA QUINTA DAS ENCOSTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4060; identificação de pessoa colectiva n.º 502919078; núme-
ro e data da entrada: 1976/030506.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000220735

SERVILIMPE � LIMPEZAS TÉCNICAS MECANIZADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 197; identificação de pessoa colectiva n.º 503857297; nú-
mero e data da entrada: 4984/020625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000220734
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VIVADIETA � PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8332; identificação de pessoa colectiva n.º 504121804; núme-
ro e data da entrada: 480/030131.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000220733

SEPTIMUS � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 037; identificação de pessoa colectiva n.º 504706535;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberação de 23 de
Março de 2002.

Período: ano de 2002.
Administração: José Carlos Pereira Coutinho de Brito Camacho,

casado, Rua do Dr. Teófilo Braga, 6, 2.º, Lisboa;
Bernardo Maria Igrejas Horta e Costa, casado, Rua dos Navegantes,

40, 3.º, Lisboa; e
Filipa Alexandra Morais da Fonseca Santos, solteira, maior, Rua de

Fernando de Oliveira, 7, 4.º, esquerdo, Santo António dos Cavaleiros.
Fiscal único: efectivo � Freire, Lourenço & Associados, Socieda-

de de Revisores Oficiais de Contas, torre 1, 7.º, Amoreiras, Lisboa;
suplente � António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, torre 1, 7.º, Amoreiras, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220604

WAYFIELD � TRADING INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 667/020711; identificação de pessoa colectiva n.º 511112319;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 27/020711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 2.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de João II, Edifício
Infante, lote 1.16.05. piso 5, 4.º, fracções «N» «O» e «P», freguesia
de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa e poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples
deliberação do conselho de administração.

2 � (Mantém-se).

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220602

VIPLIMOUSINES, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 436/000605; identificação de pessoa colectiva n.º 504883577;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 34 e 35/020920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Jorge da Silva Liberato, Manuel

Trindade Madeira e de José Lopes Correia, por renúncia, em 29 de
Julho de 2002, e a seguinte designação:

Designação de gerentes, em 29 de Julho de 2002, de Pedro Miguel
Beleza Simões, Jorge Manuel Saraiva da Silva, e de João Pereira
Madeira.

12 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220600

SULDIÁLISE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9270/990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504414550;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/020919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 65 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: quatro quotas
iguais de 3250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos
Manuel Passos Camalhão de Oliveira, Ulisses da Costa Fernandes, Ilídio
Lopes Rodrigues e Maria de Fátima Martins Ambrósio Rodrigues; uma
quota de 9750 euros, pertencente à sócia Diamantina Maria Martins
Ambrósio; uma quota de 16 250 euros, pertencente à sócia Lídia Maria
Marques Fernandes; e quatro quotas iguais de 6500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Susana dos Reis Colaço, José Paulo
Magalhães Loureiro dos Santos, Maria Dulce Ribeiro de Carvalho e
Cristina Maria da Fonseca Freitas Branco dos Santos Ferro Vilela.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220599

VER PERMUTADORA � PRODUTOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 133/010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505129370;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/021003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de 125 000 euros para 375 000 euros, tendo sido altera-
do parcialmente o contrato, quanto ao artigo 4.º, n.º 1, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
375 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas: uma no valor
nominal de 374 900 euros, pertença da sócia Sociedade Permutadora,
S. A; e outra no valor nominal de 100 euros, pertença do sócio Ma-
nuel de Abreu Castelo Branco.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220598

TECNAVARRA � SERVIÇOS DE MÁQUINAS
E SISTEMAS PARA LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 912/001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505167255;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
020603.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede é na Rua de Rodrigues Sampaio, 32, 2.º, freguesia do Cora-
ção de Jesus, concelho de Lisboa.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220597

WIN INFORMÁTICA � SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS
PARA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 642/020704; identificação de pessoa colectiva n.º 506146316;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/020704.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Win Informática � Soluções e Equi-
pamentos para Informática, L.da, tem a sua sede na Azinhaga da Cidade,
torre 1, 4.º, frente, freguesia da Ameixoeira, concelho de Lisboa.

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

3 � A sociedade poderá adquirir quotas de outras sociedades com
objecto igual ou diferente.

2.º

A sociedade tem por objecto social a comercialização, importação
e exportação de equipamentos de informática, hardware, software,
consumíveis e acessórios para informática.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e representado por duas quotas: uma de 2500 euros, pertencente ao sócio
José Maria Mauro; e outra de 2500 euros, pertencente ao sócio Ricardo
Daniel Forn.

4.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social, a realizar
na razão proporcional das suas quotas e desde que aprovadas por una-
nimidade em assembleia geral.

5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio José Maria Mauro, desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessário a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, a gerência
poderá ainda:

a) Comprar ou tomar de arrendamento quaisquer móveis ou imó-
veis de e para a sociedade;

b) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a
sociedade;

c) Subscrever contratos de locação financeira ou de locação
operacional de quaisquer equipamentos, viaturas e instalações; e

d) Obter empréstimos pelo tempo, prazos e condições que entender.

6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida, a cessão a estranhos, porém, fica dependente do consenti-
mento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, direi-
to que se devolverá aos sócios não cedentes, se aquela, dele não quiser
usar.

2 � A declaração do exercício de direito de preferência deve ser
feita pelo titular do mesmo direito, no prazo máximo de 8 dias a contar
da data em que receber, com aviso de recepção, a comunicação do
pretenso cedente, da qual constará o nome do adquirente, o preço de
cessão e as condições de pagamento.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Inabilitação e interdição de qualquer um dos sócios;
b) Insolvência de qualquer um dos sócios;

c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota; e
d) Cessão gratuita.
2 � A amortização faz-se-á pelo valor da quota, segundo o último

balanço aprovado, a pagar em duas prestações, a primeira a realizar
no prazo de seis meses a contar da data da ocorrência dos factos que
lhe deram origem, sendo a segunda nos seis meses seguintes.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, devendo,
contudo, no prazo máximo de seis meses, proceder-se à alienação da
mesma a terceiros, nos termos legais.

8.º

O lucro de cada exercício terá a aplicação que os sócios livremente
deliberarem, não sendo aplicável a limitação do artigo 217.º, n.º 1, do
Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220596

XVD, ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 079/000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504821628;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 38-40/020805.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Vítor dos Ramos Jantarada, por
renúncia, em 18 de Fevereiro de 2002, e foi alterado parcialmente o
contrato, quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 000 euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal
de 12 000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220595

TORRE COLOMBO OCIDENTE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9600/990831; identificação de pessoa colectiva
n.º 504557327.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram registados
os seguintes actos:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 11/020711.
Cessação das funções de José António Martin Borregón e Angel

Severino Rodriguez Campos, por renúncia, em 20 de Março de 2002.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 49/020711.
Cessação das funções de Hans Van Der Werf, por renúncia, em

20 de Março de 2002.
Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 12/020711.
Designação de administradores, em 25 de Março de 2002.
ING VASTGOED B. V., Schenkkade 65, 2595, AS�s-Gravenhage,

que designou Jan Doet Doets, casado, Jan Luigkenstraat, 28-H,
Amsterdão, Holanda, para exercer o cargo em nome próprio.

ING RPFI SPAIN B. V., Schenkkade 65, 2595 AS�s-Gravenhage,
que designou José António Martin Borregon Castañeda, casado.

Calle Isla Cristina, 9, 2.º-B, Madrid, Espanha, para exercer o cargo
em nome próprio.

ING REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT EUROPE B. V.,
Schenkkade 65, 2595 AS�s-Gravenhage, que designou George Jacob
Jantze, casado, Rickanehaan, 39, Gravenhage, Holanda, para exercer
o cargo em nome próprio.

Período: até ao final do mandato em curso de 1999-2002.

Mais certifico que, em 11 de Julho de 2002, com relação à so-
ciedade em epígrafe, ficaram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 175 � 31 de Julho de 2003 16 268-(139)

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220594

TORRE COLOMBO ORIENTE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9599/990831; identificação de pessoa colectiva n.º 504557343.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram registados
os seguintes actos:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 14/020711.
Cessação das funções de Angel Severino Rodriguez Campos e José

António Martin Borregón, por renúncia, em 20 de Março de 2002.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 50/020711.
Cessação das funções de Hans Van Der Werf, por renúncia, em

20 de Março de 2002.
Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 15/020711.
Designação de administradores, em 25 de Março de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso de 1999-2002.
ING VASTGOED B. V., Schenkkade, 65, 2595 AS�s-Gravenhage,

Holanda, que designou Jan Doet Doets, casado, Jan Luigkenstraat, 28-H,
Amesterdão, Holanda, para exercer o cargo em nome próprio.

ING RPFI SPAIN B. V., Schenkkade, 65, 2595 AS�s-Gravenhage,
Holanda, que designou José António Martin Borregón Castañeda,
casado, Calle Isla Cristina, 9, 2.º-B, Madrid, Espanha, para exercer o
cargo em nome próprio.

ING REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT EUROPE B. V.,
Schenkkade, 65, 2595 AS�s-Gravenhage, Holanda, que designou George
Jacob Jantze, casado, Rockanehaan, 39, Gravenhage, Holanda, para
exercer o cargo em nome próprio.

Mais certifico que, em 11 de Julho de 2002, com relação à
sociedade em epígrafe, ficaram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220590

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DAS CABANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1551/900201; identificação de pessoa colectiva n.º 502281693;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
1250 euros cada, pertencendo cada uma a cada um dos sócios, Esme-
ralda Bissau dos Santos Pereira, Maria Safira Bissau dos Santos Perei-
ra Serpa, José Manuel Bissau dos Santos Pereira, e Luís Bissau Santos
Pereira.

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

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220585

RUNNER � SERVIÇOS E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9896/991213; identificação de pessoa colectiva n.º 504910108;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/020823.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 2 do 8.º, n.º 2 do 11.º e n.º 2 do
15.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

Aditado: o n.º 4 ao artigo 1.º

ARTIGO 1.º

4 � A sociedade poderá adquirir participações sociais em so-
ciedades cujo objecto seja diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 8.º

2 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente
e por um secretário, eleitos por um período de três anos, de en-
tre os accionistas ou não accionistas, sendo sempre permitida a
reeleição.

ARTIGO 11.º

2 � Os vogais e o presidente do conselho de administração são
eleitos pela assembleia geral por períodos de três anos, sendo permi-
tida a reeleição, uma ou mais vezes, e exercerão os cargos com ou
sem caução, consoante for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 15.º

2 � O fiscal único é eleito pela assembleia anual, que elegerá tam-
bém um suplente, por um período de três anos, podendo ser reeleitos
por uma ou mais vezes.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220584

RUNNER � SERVIÇOS E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9896/991213; identificação de pessoa colectiva n.º 504910108;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/020823.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 15 de Julho de 2002.
Período: triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente � José Manuel Baptista Fino;

vogais � Carolina Scheimpflug Poppe Fino, e Ana Isabel Marcos
Tereso.

Fiscal único: efectivo � Albino Rodrigues Jacinto, revisor oficial
de contas; suplente � A. Paredes, A. Oliveira e M. Branco, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, Campo Grande, 28, 8.º-C, Lisboa.

Mais certifico o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 19/020823.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o

contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade mantém a firma RUNNER � Serviços e
Gestão, S. A., tem a sua sede na Rua de Latino Coelho, 89, 5.º, em
Lisboa, e continuará a sua duração por tempo indeterminado.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).
4 � (Mantém-se).

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220582
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ONI � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
INFOCOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 715/010719; identificação de pessoa colectiva
n.º 505609541; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 34 e 35/020923.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções dos administradores António Maria Ramos da
Silva Vidigal e de Francisco Correia Agostinho, por renúncia, em 5 de
Julho de 2002, e a seguinte designação:

Designação de administradores, em 26 de Agosto de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso.
Conselho de administração: presidente � Pedro Maria Cabral

Norton de Matos, casado, Rua da Imprensa Nacional, 75, 2.º, Lisboa;
vogais � Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais, casado, Alameda de
D. Afonso Henriques, 56, 7.º, direito, Lisboa; Joaquim José Caeiro
Chambel, casado, Rua do Professor Salazar de Sousa, 12, 9.º-C, Lis-
boa; José António dos Santos Alegria, casado, Rua de Isabel da Veiga,
12, Almada; e João Carlos Vaz Palma da Silva Barbosa, casado, Rua
do Dr. Castro Freire, 21, Costa da Caparica, Almada.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220580

VAI E VOLTA � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 830/001027; identificação de pessoa colectiva
n.º 505088584; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 20/021011.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Luís Manuel Corregedor Teixeira
Pinto, por renúncia, em 14 de Agosto de 2002.

Mais certifico o seguinte:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 25/021011.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessação das

funções da gerência de João Manuel Camilo Ramos e de Cristina José
Pires Alexandre Camilo Ramos Gamito da Ponte, por renúncia, em
14 de Agosto de 2002.

Inscrição n.º 9 à apresentação n.º 26/021022.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o

contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
100 000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma do
valor nominal de 90 000 euros, pertencente a Nuno de Sousa Coutinho
Rebelo de Andrade, e uma do valor nominal de 10 000 euros, perten-
cente a Rute Carla Duarte Coelho.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, pertence a ambos os sócios, Nuno de Sousa Coutinho Rebelo
de Andrade e Rute Carla Duarte Coelho, que desde já ficam nomeados
gerentes, obrigando-se a sociedade com a intervenção de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220578

SAGITTA TRADING � COMERCIALIZAÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 042/000124; identificação de pessoa colectiva
n.º 504735420; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
021008.

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

Dissolução e designação de liquidatário, em 28 de Março de 2002.
Liquidatário: António Alexandre de Almeida e Noronha da Cunha

Reis, casado, Rua da Cova da Moura, 39, Lisboa.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 3, apresentação n.º 18/021008,
e com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o encerramento
da liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 26 de Setembro de
2002.

12 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220576

O. G. C. � ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9970/000103; identificação de pessoa colectiva n.º 504763474;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/020826.

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

Deslocação de sede: Avenida de Almirante Reis, 136, 1.º, esquerdo,
freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

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

Mais certifico o seguinte:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 19/020826.
Cessação das funções da gerência de Ana Maria dos Santos

Albuquerque Vaz Antunes, por renúncia, em 20 de Agosto de 2002.

12 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220575

SOCIEDADE DOS BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9086/220914; identificação de pessoa colectiva n.º 500546851;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 45/020925.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 22 de Agosto
de 2002.

8 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220570

SACRAMENTO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9264/990430; identificação de pessoa colectiva n.º 504045474;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/021015.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 500 000 000$ para 2 500 000 euros, e
redenominação do capital para euros, tendo sido alterado parcialmente
o contrato, quanto aos artigos 5.º, 6.º e 19.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
2 500 000 euros.

2 � O capital social está dividido e representado em 500 000 ac-
ções, no valor nominal de 5 euros, cada.

ARTIGO 6.º

Nos termos do preceituado nos artigos 456.º e seguintes do Código
das Sociedades Comerciais, fica desde já o conselho de administração
autorizado a deliberar, por uma ou mais vezes, por maioria simples e
com o parecer favorável do conselho fiscal, um aumento de capital,
a realizar em dinheiro, até ao máximo de 5 000 000 de euros.
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ARTIGO 19.º

A responsabilidade de cada administrador será caucionada por qualquer
das formas consentidas por lei, em montante não inferior a 2500 euros,
salvo dispensa da assembleia geral nos casos consentidos por lei.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220567

SENLOC INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 166/020118; identificação de pessoa colectiva n.º 511102445;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 24/020812.

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

Projecto de fusão.
Sociedade incorporante:
BCP � Participações Financeiras, S. G. P. S., Sociedade Unipes-

soal, L.da

Sociedades incorporadas:
PIRÂMIDE � Estudos e Participações, S. G. P. S., S. A., Rua de

São Domingos à Lapa, 82, Lisboa; e
SENLOC Investimentos e Serviços, L.da, Rua Augusta, 84, Lisboa.
Modalidade: transferência global do património das sociedades in-

corporadas para a sociedade incorporante.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220561

SEMGRUA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 708/010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505352940;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 39/021009.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, que são as
seguintes: uma quota do valor nominal de 3625 euros, do sócio Joa-
quim António Direitinho Capucho; uma quota do valor nominal de
750 euros, da sócia Maria Manuela Rodrigues Cardoso Dias da Silva;
e uma quota do valor nominal de 625 euros, da sócia Rita Isabel Horte
Direitinho Capucho.

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220559

SOCLIDE � GABINETE DE ESTÉTICA DE CAMPOLIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 668/020711; identificação de pessoa colectiva
n.º 505907127; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
020711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SOCLIDE � Gabinete de Esté-
tica de Campolide, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Campolide, 61-A e 61-B,
freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

Por deliberação da gerência, poderá ser mudada a sede da socieda-
de, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem
assim, poderão ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação local, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 4.º

O seu objecto social, consiste em: exploração de cabeleireiro, ins-
tituto de beleza, distribuição e comércio de produtos cosméticos, res-
pectivas máquinas e equipamentos.

ARTIGO 5.º

Com vista à prossecução do seu objecto social, a sociedade poderá
participar no capital de outras sociedades, já constituídas ou a cons-
tituir, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada, bem como
em sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 2500 euros, perten-
cente ao sócio Rui José da Cunha; e outra de 2500 euros, pertencente
à sócia Ana Maria de Oliveira Bravo Cunha.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nas condições deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios.
2 � Quando feita a estranhos à sociedade, a cessão total ou parcial

de quotas, depende do consentimento da sociedade, a qual gozará do
direito de preferência, diferido aos sócios não cedentes, na proporção
das suas quotas, no caso de a sociedade não o exercer.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

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

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade, ou quan-
do, por qualquer motivo, se deva proceder à sua arrematação judicial;

c) Por morte ou falência do respectivo titular;
d) Por cessão de quota sem o consentimento da sociedade, nos casos

em que este não seja legalmente dispensável;
e) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, se esta não for

adjudicada ao seu titular, no caso de divórcio ou separação.
2 � Na falta de acordo, a contrapartida da quota amortizada será

calculada com base num balanço especialmente elaborado, e aprova-
do pela assembleia geral, excepto no caso da alínea d) do número
anterior, em que será igual ao seu valor nominal.

3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, fi-
cando desde já permitido que, por deliberação posterior, os sócios,
em vez da quota amortizada, criem uma ou várias quotas destinadas a
serem adquiridas pela sociedade, por um ou por alguns sócios ou por
terceiros.

4 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-
dos os seus efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito da
correspondente contrapartida.

5 � O pagamento da contrapartida da amortização será fraccionado
em prestações cujo número e periodicidade serão fixados pela
assembleia geral, não podendo, porém, exceder vinte e quatro presta-
ções mensais.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência é dispensada de caução e será exercida por um ou
mais gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, podendo tal remuneração consistir, total
ou parcialmente, em participações nos lucros da sociedade ou em
opções na compra de quotas próprias da sociedade.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura do gerente ou dos gerentes em que forem dele-

gados poderes para a prática de certos negócios ou de certas catego-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 175 � 31 de Julho de 200316 268-(142)

rias de negócios, nos termos do n.º 2 do artigo 261.º do Código das
Sociedades Comerciais;

c) Pela assinatura de um ou mais procuradores da sociedade, com
poderes para a representar na prática de certos actos ou de certas
categorias de actos.

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

ARTIGO 11.º

Os lucros sociais, após constituição da reserva legal, serão distri-
buídos pelos sócios, conforme deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos da lei.
2 � Em caso de dissolução, serão liquidatários os sócios, que pro-

cederão à liquidação e partilha, conforme acordarem e for de direito.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220557

SERVICIOS GASISTA, S. A. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9707/991013; identificação de pessoa colectiva n.º 980173450;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/020801.

Certifico que, com relação à representação permanente da socie-
dade estrangeira (Sucursal) em epígrafe, foi registado o encerramento
da representação permanente, em 20 de Junho de 2002.

14 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220552

VENUSTAS � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 394/020327; identificação de pessoa colectiva n.º 506067912;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/020709.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 2 do artigo 4.º, aditando o n.º 5,
e aditado ao artigo 7.º os §§ 1.º e 2.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre necessária a intervenção da gerente Valentina
de Jesus Fernandes Ribeiro Lopes Fonseca.

5 � A sociedade poderá constituir mandatários.

ARTIGO 7.º

§ 1.º A sociedade poderá ainda amortizar as quotas, quando a quota
for adjudicada em processo de partilha por divórcio ao cônjuge não
sócio.

§ 2.º O valor da quota amortizada será o que resultar do balanço
especialmente elaborado para o efeito.

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220684

TOMSTAR � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 658/020710; identificação de pessoa colectiva n.º 506214370;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TOMSTAR � Comércio de Pro-
dutos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Jorge Barradas,
33, 1.º-B, 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, 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 importação, exportação,
comercialização, representação e distribuição de produtos alimenta-
res, ferro, aço, metais não ferrosos, têxteis, bens de equipamento,
produtos de higiene e limpeza, bebidas alcoólicas e calçado.

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 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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

São seus sócios, António Pedro Cachado Corça, e Vítor Manuel
Pires Martins.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220682

TWO ARROWS COMUNICATION
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 296/010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505311640;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/021015.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi transfor-
mada em sociedade unipessoal, passando a reger-se pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Two Arrows Comunication �
Agência de Publicidade, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Orlando Ri-
beiro, 6-M, loja B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.
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3 � Por deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, re-
presentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à sócia
única.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em concepção de ideias, design,
publicidade e sua distribuição. Marketing e comunicação.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado pelo sócio único, pertence à sócia
única.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não seja igual ao seu.

É sua sócia, Maria Celeste Santos de Azevedo Esteves.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220679

RAISA, CONSULTADORIA DE GESTÃO E AGÊNCIA
MATRIMONIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 662/020711; identificação de pessoa colectiva n.º 506196364;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RAISA, Consultadoria de Gestão
e Agência Matrimonial, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Liber-
dade, 202, 4.º, esquerdo, sala C, freguesia do Coração de Jesus, conce-
lho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das 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 exportação e importação de
materiais de construção civil, produtos alimentares e bebidas, calçado
e vestuário. Consultadoria na área económica e gestão. Edição e dis-
tribuição de livros e jornais. Publicidade e marketing. Agência matri-
monial.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 2500 euros, titulada pela sócia Raisa Zolotco; uma
no valor nominal de 500 euros, titulada pela sócia Volha Sheleg; e
outra no valor nominal de 2000 euros, titulada pelo sócio Victor
Zolotco.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 1000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é 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 nomeada gerente a sócia Raisa Zolotco.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220677

O VOO DA CEGONHA � PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 661/020710; identificação de pessoa colectiva n.º 506612226;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/020710.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação O Voo da Cegonha � Pro-
dução de Audiovisuais, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do
Zaire, 23, 3.º, direito, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

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 e distri-
buição de audiovisuais e multimédia.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

É seu sócio, João Miguel Farinha Paradela de Oliveira.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000220676

SUPERTUR � IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4775/931207; identificação de pessoa colectiva n.º 502001887.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 26, apresentações n.os 12-14/020131.
Cessação das funções de Francisco Manuel de Castro Soares dos

Santos e Fernando Figueiredo dos Santos, por renúncia, em 14 de
Janeiro de 2002.

Inscrição n.º 29, apresentações n.os 13-15/020131.
Designação de administradores e suplente do fiscal único, em 22 de

Janeiro de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso de 2000-2002.
Administradores:
Pedro Manuel de Castro Soares dos Santos, casado, Quinta de Fontelas,

lote 3, Santa Marta, Lago, Amares; e Félix Wichard Von Funcke, casa-
do, Praça de Rodrigues dos Santos, 14, 8.º, esquerdo, Lisboa.

Suplente do fiscal único:
Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Liberdade, 245, 8.º-C, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082142

SÁ NOGUEIRA � ASSESSORIA LINGUÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4894/940207; identificação de pessoa colectiva n.º 503130656.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 19/020121.
Deslocação de sede: Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 98,

rés-do-chão, direito, freguesia de São Domingos de Benfica, Lisboa.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082169

STEINWALL � REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2854; identificação de pessoa colectiva n.º 502554797; núme-
ro e data da entrada: 1913/020430.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221256

SAE PORTUGAL � (PROJECTOS E SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2615/901231; identificação de pessoa colectiva n.º 502468882;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 102/011228.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 60 000 000$ para 300 000 euros, e redenominação

do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social inteiramente subscrito é de 300 000 euros, repre-
sentado por 60 000 acções de valor unitário de 5 euros.

Mais certifico o seguinte:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 37/020624.
Deslocação de sede: Avenida do Conselheiro Fernando de Sousa,

19, 13.º, freguesia de Campolide, Lisboa.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001080450

T & M � AGENTES DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1494/900420; identificação de pessoa colectiva n.º 502013346;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 26; números e
data das apresentações: 12 e 13/020709.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Fernando Pinto Lopes, por re-
núncia, em 20 de Março de 2002, e a seguinte designação:

Designação de gerente, em 29 de Março de 2002, de José Manuel
Rodrigues Henriques, casado, Largo do Comandante Augusto
Madureira, 6, 10.º, direito, Algés, Lisboa.

28 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001080565

SLF � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3695/920907; identificação de pessoa colectiva n.º 502834129;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/020909.

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

Deslocação de sede para a Avenida do Conselheiro Fernando de
Sousa, 19, 13.º, freguesia de Campolide, Lisboa.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001080492

SLF � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3695/920907; identificação de pessoa colectiva n.º 502834129;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 68/020115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5 000 000$ para 50 000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, está representado por 5000 acções, com o valor unitá-
rio de 10 euros.
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2 � As acções serão nominativas e representadas por títulos de 1,
5, 10, 50, 100, 500 ou 1000 acções.

3 � A conversão das acções nominativas ao portador, a pedido e
expensas dos accionistas, depende da deliberação da assembleia geral,
especialmente convocada para o efeito, à qual competirá deliberar
com a maioria exigida no artigo 13.º da presente.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001085044

SOTOM � CONFECÇÕES E MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4277/930503; identificação de pessoa colectiva n.º 502974095;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/021205.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 2.º que passou a
ter a seguinte redacção:

2.º

1 � A sede da sociedade situa-se na Avenida de Casal Ribeiro, 18,
6.º, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001080522

SILVA & FERREIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2768/910227; identificação de pessoa colectiva n.º 502509260;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 39/020904.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.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, Luís Manuel de Sousa
Mendonça Correia, e Anabela Mendes Pombo Mendonça Correia.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001080468

SILODEME � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8528/980701; identificação de pessoa colectiva n.º 504181211;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/030226.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais, por deliberação de 28 de Março de 2002,
para o quadriénio de 2002-2005.

Administrador único � José Manuel da Silva José de Mello, casa-
do, Rua de São Domingos à Lapa, 82, 1.º, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Albuquerque Aragão & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Tierno Galvan, torre 3,
13.º, Lisboa; suplente � João Florêncio Vicente de Carvalho, casado,
Rua de Tierno Galvan, torre 3, 13.º, Lisboa, revisor oficial de contas.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001082754

SINALCABO � SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6672/960417; identificação de pessoa colectiva n.º 503630349;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 34/030411.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2550 euros, pertencente à sócia Maria João Coelho Rebelo de Andrade
Estevens; e outra de 2450 euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel
Moreno Cansado.

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

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001080700

TURBOSETE � REPARAÇÕES E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6640/960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503613533;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 39/021118.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 700 000$ para 5110 euros, e redenominação do
capital para euros, tendo o respectivo registo, o seguinte teor:

Reforço de capital.
Montante do reforço e como foi subscrito: 1618,40 euros, em di-

nheiro, subscrito pela sócia.
Capital após o reforço: 5110 euros, ficando a sócia com sete quo-

tas de 730 euros, cada.

Mais certifico o seguinte:
Inscrição n.º 13, apresentação n.º 41/021118.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o

contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado é de 5110 euros,
representado por sete quotas iguais do valor nominal de 730 euros
cada, seis quotas pertencentes à sócia MCP � Comércio de Veículos
Automóveis, Motorizados e Barcos de Recreio, L.da, e uma ao sócio
Joaquim Pedro Marques da Costa Pereira.

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

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001080689

STM � SOCIEDADE TÉCNICA DE ARTES GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6390/951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503541435;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 51/020729.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2002-2005,
por deliberação de 31 de Maio de 2002.

Conselho de administração: presidente � Miguel Silva, divorciado,
Rua da Bela Vista, Alto do Murtal, Parede, Cascais; vogais � Miguel
Matos Silva, divorciado, Rua de João Rosado, 7, rés-do-chão, esquer-
do, Porto Salvo, Oeiras; e Manuel da Graça Mateus, casado, Rua de
Adriano dos Santos Gil, lote A, 2.º, Agualva-Cacém, Sintra.

Fiscal único: efectivo � Ascenção, Gomes, Cruz & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua do Dr. Faria de Vas-
concelos, 5, 1.º, direito, em Lisboa; suplente � Manuel Gerardo
Ascenção, casado, Rua de Aquiles Machado, 28, 5.º, frente, Lisboa,
revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001082720

SOLUÇÕES INTERNACIONAIS DE GESTÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54/881118; identificação de pessoa colectiva n.º 502065206;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da apresenta-
ção: 60/030206.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Lair de Oliveira Júnior, por re-
núncia, em 20 de Novembro de 2002.

Mais certifico o seguinte:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16, apresentação n.º 67/030206.
Cessação das funções da gerência de António Henrique Dias de

Moura Capela, por renúncia, em 20 de Novembro de 2002.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000606512

TELEMÁTICA � CONSULTORES
DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 785/801029; identificação de pessoa colectiva n.º 501095802;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 6/030409.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redução do capital de 450 000 euros para 100 000 euros, ficando assim
alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 4.º que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde a uma única quota, no valor nominal de
100 000 euros, pertencente à sócia PT Contact � Telemarketing e
Serviços de Informação, S. A.

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. 2002361550

R. C. S. � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2502/910606; identificação de pessoa colectiva n.º 502571284;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 36/020718.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Manuel Augusto Meirinho Martins,
por renúncia, em 1 de Junho de 2002.

28 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001080530

OMTIC � OFICINA MULTIMÉDIA EM TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5170/940629; identificação de pessoa colectiva n.º 503216844;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/020909.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 6 de Feve-
reiro de 2002.

29 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000973450

RYDER & RYDER � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7154/961129; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 11/020913.

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

Deslocação de sede: Avenida do Brasil, 1, 6.º, freguesia do Campo
Grande, Lisboa.

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

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001082622

TELEMÁTICA � CONSULTORES
DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 785/801029; identificação de pessoa colectiva n.º 501095802;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 27; números e
data das apresentações: 9 e 10/030116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José Manuel Machado Fernandes,
por renúncia, em 2 de Dezembro de 2002, e a seguinte designação:

Designação de gerente, por deliberação de 12 de Dezembro de 2002,
de Maria Margarida Baptista Macedo Pires, divorciada, Rua de Manuel
Almeida Vasconcelos, 240, 1.º, direito, Quinta do Barão, Carcavelos.

2 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001145381

SIRTI PORTUGAL � TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 144/710426; identificação de pessoa colectiva n.º 500134049;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33; número e data da apresenta-
ção: 16/020911.

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

Hugo Alfredo Correia Mota, foi nomeado administrador-delegado.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001080620

VIALSCUT � CONSTRUÇÃO DA SCUT DO ALGARVE, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44/000510; identificação de pessoa colectiva n.º 504956957;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 31/020911.
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Certifico que, com relação ao agrupamento complementar de em-
presas em epígrafe, foi registada a cessação das funções dos adminis-
tradores Jaime Simon Asenjo e de Marcelino Lajo Garcia, por renún-
cia, em 2 de Agosto de 2002, e a seguinte designação:

Designação de administradores, em 21 de Agosto de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso de 2000-2003.
Luís Francisco Azuaga Navarras, casado, Avenida da Liberdade, 245,

1.º-A, Lisboa; e Manuel Valencia Fernandez, casado, Rua da Liberda-
de, 245, 1.º-A, Lisboa.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000973299

SANTANDER CENTRAL HISPANO-FACTOR, SOCIEDADE
INTERNACIONAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2311/901227; identificação de pessoa colectiva n.º 502470151;
inscrição n.º 40; número e data da apresentação: 19/030326.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: Santander Central Hispano Leasing � So-

ciedade de Locação Financeira, S. A, Rua de Basílio Teles, 35, Lisboa.
Sociedades incorporadas:
Santander Central Hispano-Factor, Sociedade Internacional de

Aquisições de Créditos, S. A,
Santander Central Hispano � SFAC, Sociedade Financeira para

Aquisição a Crédito, S. A, Rua de Basílio Teles, 35, 2.º, Lisboa.
Santander Central Hispano � Rent, Aluguer de Longa Duração, S. A.,

Rua de Basílio Teles, 35, 4.º, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001135262

SANTANDER CENTRAL HISPANO-FACTOR, SOCIEDADE
INTERNACIONAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2311/901227; identificação de pessoa colectiva n.º 502470151;
inscrição n.º 41; número e data da apresentação: 13/030416.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 8 de Abril de 2003.
Período: ano de 2003.
Conselho de administração: presidente � José Benigno Perez Rico;

vogais � Francisco Alexandre Simeão Loureiro Lufinha; António Luís
Rodrigues Seixas; Eduardo Manuel de Oliveira Alves da Silva; Gabriel
Henrique de Sousa Henriques; Henrique Salema de Carvalho e Silva; e
Gisela Maria Lopes Guerreiro Fernandes, casada, todos com domicílio
profissional na Rua de Basílio Teles, 35, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Magalhães, Neves & Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Freire, Loureiro &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de contas.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000605036

SANTANDER CENTRAL HISPANO-SFAC, SOCIEDADE
FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 754/910702; identificação de pessoa colectiva n.º 502593121;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 21/030326.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: Santander Central Hispano-Leasing, Socie-

dade de Locação Financeira, S. A, Rua de Basílio Teles, 35, Lisboa.

Sociedades incorporadas:
Santander Central Hispano-Factor, Sociedade Internacional de

Aquisição de Créditos, S. A, Rua de Basílio Teles, 35, 3.º, Lisboa.
Santander Central Hispano-SFAC, Sociedade Financeira para Aqui-

sição a Crédito, S. A.
Santander Central Hispano-Rent, Aluguer de Longa Duração, S. A.,

Rua de Basílio Teles, 35, 4.º, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000605010

STUDIO 54, PROJECTOS DE INTERNET, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 460/000614; identificação de pessoa colectiva n.º 505006197;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
021010.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da fiscalização, de Matos, Soares & Vaz, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, e de Manuel Joaquim dos Santos
Ramos Vaz, por renúncia, em 15 de Setembro de 2001.

12 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001083033

OPEN ENGLISH PORTUGAL � CENTROS DE INGLÊS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 783/001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505199386;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 11/021022.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a cessação das funções da gerência de Javier Armenter Vidal,
por renúncia, em 13 de Setembro de 2002.

12 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001083050

SEPTIMUS � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 037/000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504706535;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/020910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi transfor-
mada em sociedade por quotas, passando a reger-se pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SEPTIMUS � Actividades
Imobiliárias, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Avenida do Engenheiro
Duarte Pacheco, torre 2, 17.º, freguesia de Santa Isabel, concelho de
Lisboa.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços comer-
ciais no âmbito da compra e venda de imóveis, estudos económicos e
de publicidade, organização de campanhas, assistência, assessoria e
consultoria na comercialização de imóveis.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades que
tenham, ou não, um objecto social semelhante ao seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 50 000 euros, dividido da seguinte forma: uma quo-
ta com o valor nominal de 49 500 euros, pertencente à sócia BIG �
Temple, S. G. P. S., S. A.; e cinco quotas com o valor nominal de
100 euros cada uma pertencentes respectivamente a José Carlos Pe-
reira Coutinho de Brito Camacho, Bernardo Maria Igrejas Horta e
Costa, Filipa Alexandra Morais da Fonseca Santos Vagos Lourenço,
Isabel Maria Mora de Ibérico Nogueira de Sampaio, e Maria Alice
Neves Gonçalves Pereira.

ARTIGO 6.º

1 � Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global equivalente a 50 000 euros.

2 � A deliberação da assembleia geral que se pronunciar sobre
prestações suplementares deverá indicar quais os sócios que ficarão
obrigados às mesmas e o montante a que cada um fica obrigado.

3 � Podem ser pedidas aos sócios suprimentos, a remunerar nos
termos do respectivo contrato.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas, gratuita ou onerosa depende sempre do
consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos, a título oneroso, a sociedade
terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida conjuntamente por
três gerentes, os quais serão eleitos pela assembleia geral.

2 � É vedado aos gerentes o uso da denominação social em actos
e documentos estranhos à sociedade, tais como fianças, letras de fa-
vor, abonações e outros semelhantes.

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

4 � A gerência poderá constituir mandatários da sociedade, nos
termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � Aos gerentes são atribuídos os mais amplos poderes admitidos
por lei, com excepção nos atribuídos nestes estatutos à assembleia
geral dos sócios, competindo-lhes representar a sociedade em juízo
ou fora dele, activa e passivamente.

2 � É inteiramente vedado aos gerentes, fazer por conta da
sociedade, operações alheias ao seu fim, ao objecto ou por qualquer
forma de obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de ime-
diata destituição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária
que por esses contraíam para com a sociedade ou para com terceiros.

ARTIGO 10.º

Serão, desde já nomeados gerentes, pelo prazo de um ano, os só-
cios José Carlos Pereira Coutinho de Brito Camacho, Bernardo Maria
Igrejas Horta e Costa e Filipa Alexandra Morais da Fonseca Santos
Vagos Lourenço, sem prejuízo de alterações futuras.

ARTIGO 11.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

2 � Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância de formalidades prévias de convocação, desde que todos este-
jam presentes e manifestem vontade de que a assembleia se constitua
e delibere sobre determinado assunto.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota sem o consenti-
mento do titular nos casos seguintes:

a) Falência do sócio titular;
b) Arrolamento, arresto, penhora, adjudicação judicial da quota ou

outra previdência judicial;
c) Dissolução, morte, inabilitação ou interdição do sócio;

d) Inventário judicial ou partilha por divórcio, se a quota for
adjudicada a interessados não sócios;

e) Penhor da quota;
f) Violação de disposições deste contrato por parte do sócio.
2 � Salvo hipótese de acordo, em que prevalecerá o que for ajus-

tado, a contrapartida da amortização será determinada e paga nos
termos do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 14.º

A sociedade será dissolvida nos casos expressamente previstos na
lei ou quando for deliberada em assembleia geral, por maioria qualifi-
cada de pelo menos três quartos do capital social.

ARTIGO 15.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação da
sociedade será feita extrajudicialmente, competindo aos membros da
gerência em exercício, a função de liquidatários.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000972888

OFICINA DE CERÂMICA N.o 1, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8295; identificação de pessoa colectiva n.º 504102044; entra-
da/data: 2014/030507.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 2001 e de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001182236

SODAC � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS
E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 324; identificação de pessoa colectiva n.º 500270570; en-
trada/data: 2007/030507.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081383

RÉPLICA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 212; identificação de pessoa colectiva n.º 500230307; en-
trada/data: 2035/030508.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003133950

SNSI � SOCIEDADE NACIONAL DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4518; identificação de pessoa colectiva n.º 503039390; entra-
da/data: 2037/030508.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000684297

S. C. C. I. � SERVIÇOS DE CONTROLO DE CRÉDITO
E INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 165; identificação de pessoa colectiva n.º 501508597; en-
trada/data: 2036/030508.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002368082

TRANSPORTES DA ENCARNAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 107; identificação de pessoa colectiva n.º 500288550; entrada/
data: 2009/030507.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081375

ROSOL � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6235/951010; identificação de pessoa colectiva n.º 502903201.

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

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 8/020722.
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221180

SUPERFOTO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6026/950630.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e à apresentação n.º 18/020715.
Cessação das funções de José Maria Patrocínio Caleiro, por renún-

cia, em 5 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221179

TRIGLIFO � OFICINA DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6078/950719; identificação de pessoa colectiva n.º 503487830.

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

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 42/020805.
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221178

SANAPAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4138/930225; identificação de pessoa colectiva n.º 502936223.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 13/021010.
Deslocação de sede: Avenida do Brasil, 1, 9.º, freguesia do Campo

Grande, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva Ri-
beiro. 1000221176

SOLERCINE � EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3731/920922; identificação de pessoa colectiva n.º 502840722;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/021017.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 10 000 000$ para 150 000 euros, com
redenominação do capital para euros e alteração parcial do pacto social,
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 150 000 euros,
correspondendo à soma de duas quotas, sendo uma de 37 500 euros,
pertencente à sócia Ana Maria da Cruz e Noronha Pais de Ramos
Soler; e outra de 112 500 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge
Macieira Soler.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva Ri-
beiro. 1000221175

WORKSCREEN � AUDIOVISUAIS E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 181/020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505943786;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 10 e 12/021118.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de Custódio Manuel Freire Cardante, por renún-
cia de 30 de Outubro de 2002 e alterado parcialmente o pacto social
quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e n.os 2 e 4 do 4.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas nos valores nominais de 4500 euros,
pertencente ao sócio Carlos Manuel Andrade Abreu, e de 500 euros,
pertencente à sócia Vanda Carla Pereira Antunes de Abreu.

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de ape-
nas um gerente.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Manuel Andrade
Abreu.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 175 � 31 de Julho de 200316 268-(150)

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221173

SUPERTUR � IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4775/931207; identificação de pessoa colectiva n.º 502001887.

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

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 26 e à apresentação n.º 38/
021017.

Cessação das funções de José Poças Esteves, por renúncia, em 11 de
Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221172

SOCIEDADE DO ROLHÃO � COMPRA, VENDA E GESTÃO
DE IMÓVEIS RÚSTICOS E URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3390/930504; identificação de pessoa colectiva n.º 502771429;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/020708.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 2 000 000$ para 35 000 euros, com
redenominação do capital para euros, tendo sido alterado parcialmente
o pacto social quanto ao artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 35 000 euros e corresponde à
soma de quatro quotas: duas dos valores de 17 400 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Francisco Calisto de Maga-
lhães Barros Gamboa e Maria Beatriz Calisto de Magalhães Barros
Gamboa Andrade Pereira; e duas dos valores de 100 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Francisco de Magalhães
Barros Gamboa e Maria Helena Mendes Calisto Pires de Magalhães
Barros Gamboa.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221170

SOCOEX � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4045/930128; identificação de pessoa colectiva n.º 502913207.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e à apresentação n.º 5/020702.
Cessação das funções de José Ferreira Beles Macedo e de António

Manuel dos Santos Quinaz, por renúncia, em 11 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221168

OS MESTRES DA PEDRA � PEDRAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5013/940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503176265.

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

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 34/021002.
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221304

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DOS TRIGUEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5598/950111; identificação de pessoa colectiva n.º 503325899.

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

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 9/020725.
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221196

VAMOSACONTAS � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4367/930608; identificação de pessoa colectiva n.º 503002810.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 25/020802.
Deslocação de sede: Rua das Laranjeiras, 5, 3.º, esquerdo, freguesia

de São Domingos de Benfica, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221195

TACHINHO DA BEIRA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4330/930524; identificação de pessoa colectiva n.º 502987502;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros, com redenominação
de capital e alterado o artigo 4.º dos estatutos, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma quota de 2500 euros, pertencente à
sócia Maria Fernanda Fonseca Faria; e uma quota de 2500 euros,
pertencente ao sócio Paulo Jorge Fonseca dos Santos.

Mais certifico que, pela entrada n.º 5268, de 26 de Junho de 2002,
foram depositados os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2000.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221194

RELACIONAR � COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3932/921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502884649.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 29/020710.
Designação de gerente, em 27 de Maio de 2002, de Luís Filipe Leite

de Castro de Oliveira Martins, casado, Campo Grande, 37, 2.º, direi-
to, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221193

SPLAS � SOCIEDADE PORTUGUESA DE LAVAGENS
AUTO E DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4268/930427; identificação de pessoa colectiva n.º 502975520.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 33/020731.
Deslocação de sede: Rua de Bartolomeu Dias, 84, rés-do-chão, fre-

guesia de Santa Maria de Belém, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221192

TOBERSAN � COMERCIALIZAÇÃO E FABRICAÇÃO
DE COMPONENTES METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4070/930208; identificação de pessoa colectiva n.º 502919744.

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

Inscrição n.º 7 à apresentação n.º 32/020723.
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Maio de 2002.

Mais certifico que, pela entrada n.º 11 800, de 23 de Julho de 2002,
foram depositados os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221191

ROCERSA � CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6521/960209; identificação de pessoa colectiva n.º 503581372.

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

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 51/021119.
Deslocação de sede: Rua de Andrade Corvo, 50, 3.º, direito, fregue-

sia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa.

Inscrição n.º 7 à apresentação n.º 51/021119.
Designação de gerente, em 10 de Setembro de 2002, de Francisco

José Jesus do Rosário, casado, Rua do Padre Manuel Caetano, 14,
Entroncamento.

Mais certifico que, pela entrada n.º 17 423, de 19 de Novembro de
2002, foram depositados os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221189

RUTE & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9189/990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504391569.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e à apresentação n.º 25/021122.
Cessação das funções de gerente, por renúncia em 1 de Abril de 2002.

Inscrição n.º 16 à apresentação n.º 26/021122.
Designação de gerente, em 1 de Abril de 2002, de Artur Gonçalves

Pereira.

Mais certifico que, pela entrada n.º 17 600, de 22 de Novembro de
2002, foram depositados os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221188

S. I. A. F. F. � SOCIEDADE DE INVESTIGAÇÃO E APLICAÇÃO
DOS FENÓMENOS DE FOTOSSENSIBILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 941/540508; identificação de pessoa colectiva n.º 500495602;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 29/020917.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros, com redenominação
do capital para euros e alteração parcial do contrato quanto ao arti-
go 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma do valor de 2500 euros, per-
tencente à sócia Dorinda da Silva Alves; e duas dos valores de
1250 euros cada, pertencentes uma a cada sócia, Danielle da Silva
Alves, e Márcia Maria da Silva Alves.

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221187

SURBANA � SOCIEDADE CIVIL DE HABITAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 29 745/601028; identificação de pessoa colectiva n.º 500480559.

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

Inscrição n.º 38 à apresentação n.º 27/020924.
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221186

REGRA � GABINETE DE PROCESSAMENTO
ELECTRÓNICO DE DADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 266/661115; identificação de pessoa colectiva n.º 500229147.

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

Inscrição n.º 21 à apresentação n.º 6/021010.
Designação do fiscal único e suplente, em 22 de Março de 2002.
Período: quadriénio de 2002-2005.
Fiscal único: efectivo � Joaquim Camilo & Associados, Socieda-

de de Revisores Oficiais de Contas, Campo Grande, 380, lote 3-B,
piso 1, escritório B/C, Lisboa; suplente � José Manuel Parada Ra-
mos, casado, Campo Grande, 380, lote 3-B, piso 1, escritório B/C,
Lisboa.
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Mais certifico que, pela entrada n.º 15 811, de 10 de Outubro de
2002, foram depositados os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221184

OCULISTA PARAÍSO DO POÇO DOS NEGROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 023/640624; identificação de pessoa colectiva n.º 500473234.

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

Inscrição n.º 5 à apresentação n.º 4/021113.
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221183

VERA-CRUZ PINTO � SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 207/010207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505315823.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 29/021203.
Deslocação de sede para a Rua do Poeta Bocage, 18, 3.º, direito,

freguesia de Carnide, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221182

VERPRESS � PRODUÇÃO DE PUBLICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 006/000113; identificação de pessoa colectiva n.º 504817566.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 8/021205.
Cessação das funções de Carlos Miguel Ribeiro e Silva, por renún-

cia em 2 de Abril de 2002.

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 9/021205.
Designação de administrador, em 4 de Setembro de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso de 2000-2003.
Luís Manuel Castilho Godinho Santana, divorciado, Rua dos

Jacarandás, lote 37, Casas de Azeitão, Azeitão.

Averbamento n.º 2 á inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 55/021205.
Cessação das funções do fiscal único efectivo e suplente, por re-

núncia em 5 de Abril de 2002.

Inscrição n.º 5 à apresentação n.º 56/021205.
Designação do fiscal único, em 20 de Agosto de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso de 2000-2003.
Efectivo � Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas,  com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa;
suplente � Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na morada anterior.

Mais certifico que, pela entrada n.º 18 065, de 5 de Dezembro de
2002, foram depositados os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221181

SÁ NOGUEIRA � ASSESSORIA LINGUÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4894/940207; identificação de pessoa colectiva n.º 503130656.

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

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 17/021002.
Deslocação de sede: Avenida de Casal Ribeiro, 44, 5.º, freguesia de

São Jorge de Arroios, Lisboa.

Mais certifico que, pela entrada n.º 15 421, de 2 de Outubro de 2002,
foram depositados os documentos referentes à prestação de contas
dos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221301

SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMPREENDIMENTOS S. P. E., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 378; identificação de pessoa colectiva n.º 500837287; en-
trada/data: 2312/030519.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221297

SEPORDÁGIO � MODAS E ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 375; identificação de pessoa colectiva n.º 500662442; en-
trada/data: 14 770/020919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221296

SILVINA & GRACINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 461; identificação de pessoa colectiva n.º 500539448; en-
trada/data: 3002/020605.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221295

SILVA, TOMÉ & VILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 878; identificação de pessoa colectiva n.º 500934690; en-
trada/data: 3106/020606.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221294
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SONOVOX � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE SUPORTES DE SOM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 609; identificação de pessoa colectiva n.º 501582742; en-
trada/data: 2280/030516.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221290

SOCIEDADE DE TRANSPORTES SOLTÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 529; identificação de pessoa colectiva n.º 500476519; en-
trada/data: 1946/020308.

Certifico que, com 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 Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081979

ODIN TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7181; identificação de pessoa colectiva n.º 503775959; entra-
da/data: 2271/030516.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081995

ODIN SUL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9458; identificação de pessoa colectiva n.º 504325663; entra-
da/data: 2273/030516.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082002

TIPOGRAFIA JERONIMUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 624; identificação de pessoa colectiva n.º 500284938; en-
trada/data: 2284/030516.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002384436

WHATEVER � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 168; identificação de pessoa colectiva n.º 504833480; en-
trada/data: 2062/030508.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001 e consolidadas e de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081391

SOCIEDADE GESTORA DE FUNDO DE PENSÕES
DO BANCO DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 134; identificação de pessoa colectiva n.º 502029676; en-
trada/data: 2060/030508.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002366543

REIMAR � GESTÃO DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4604; identificação de pessoa colectiva n.º 503103560; entra-
da/data: 2061/030508.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081405

TAVILLA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 66 871; identificação de pessoa colectiva n.º 501884840; en-
trada/data: 2078/030508.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081413

SIAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE ARMAZÉNS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 927; identificação de pessoa colectiva n.º 501437835; en-
trada/data: 2096/030512.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081430
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S. I. H. � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 989; identificação de pessoa colectiva n.º 502855266; en-
trada/data: 2101/030512.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081448

TELE LARM PORTUGAL � TRANSMISSÃO DE SINAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 607; identificação de pessoa colectiva n.º 502774754; en-
trada/data: 2092/030512.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081421

S. I. H. � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS,
S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 990; identificação de pessoa colectiva n.º 502825537; en-
trada/data: 2102/030512.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081456

RAIO DE SOM � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1858; identificação de pessoa colectiva n.º 501226052; entra-
da/data: 1974/030506.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000604269

SOLUÇÕES ATELIER � CARPINTARIA MECÂNICA
E REMODELAÇÕES GLOBAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 251; identificação de pessoa colectiva n.º 504821563; en-
trada/data: 1963/030506.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081316

RAMOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 778; identificação de pessoa colectiva n.º 500479674; en-
trada/data: 1961/030506.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001696469

SPORTING � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7638; identificação de pessoa colectiva n.º 503916692; entra-
da/data: 1386/030402.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000997538

SANCHES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 305; identificação de pessoa colectiva n.º 500696365; en-
trada/data: 16 699/030328.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003211926

SOGRA � SOCIEDADE DE GRUAS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4337; identificação de pessoa colectiva n.º 502993553; entra-
da/data: 16 699/021029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081294

ORTIZ & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 914; identificação de pessoa colectiva n.º 501585079; en-
trada/data: 18 148/021206.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001148054

SAGAR � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 231; identificação de pessoa colectiva n.º 501529136; en-
trada/data: 1425/030404.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001080859

SOSEGUROS � SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 128; identificação de pessoa colectiva n.º 501592032; en-
trada/data: 934/030228.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081286

SEPTIMUS � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 037/000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504706535;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 43/021205.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: Temple � Promoção Imobiliária, L.da,

Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 17.º, Lisboa.
Sociedade incorporada: Septimus � Actividades Imobiliárias, L.da

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001147210

SEPTIMUS � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 037/000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504706535;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 21/030109.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerentes, em 17 de Dezembro de 2002, de Maria
Margarida da Fonseca Barreto, solteira, maior, Rua de Alexandre
Ferreira, 38, 6.º, frente, Lisboa; Bernardo Maria Igrejas Horta e Cos-
ta; e Filipa Alexandre Morais da Fonseca Santos Vagos Lourenço.

Período: ano de 2003.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000686419

TELECÍRCULO � ACTIVIDADES PROMOCIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 164/000229; identificação de pessoa colectiva n.º 504840444;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 30 e 31/021001.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do secretário, João Peral de Noronha, por re-
núncia, em 17 de Setembro de 2002, e a seguinte designação:

Designação do secretário suplente, em 19 de Setembro de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso de 2002-2004.
Suplente: António Filipe Seiça Gonçalves, solteiro, Rua do Profes-

sor Jorge da Silva Horta, 1, Lisboa.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001101163

TÁXIS SÉCULO 21, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 147/000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504569155;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/021001.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de António José Coelho dos Santos,
por renúncia, em 11 de Setembro de 2002.

12 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001105410

RÃO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 586/000731; identificação de pessoa colectiva n.º 505086573;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/030407.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
31 de Março de 2003.

12 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001083041

S. D. O � PESQUISA E RECRUTAMENTIO
DE EXECUTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 856/001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505006979;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 9 e 10/020917.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Maria Dalila Matos Pinto de
Almeida, por renúncia, em 21 de Junho de 2002, e a seguinte desig-
nação:

Designação de gerentes, em 1 de Julho de 2002, de João Carlos
Gonçalves Pereira e de João Carlos Fevereiro Ferreira de Lima.

12 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000975003

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CAPA E BATINA � COMIDA TRADICIONAL DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1184/911125; identificação de pessoa colectiva n.º 502657316;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 326/011228.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º, ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros, e pertence uma a cada uma das sócias, Maria Hermínia
Ramalho Fialho do Nascimento e Maria Adília Cristóvão Domingos.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002393729

CASAL DO NASCENTE � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7218/980526; identificação de pessoa colectiva n.º 504163388;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 335/011228.
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Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo a cláusula 5.ª ficado com a se-
guinte redacção:

CLÁUSULA 5.ª

Capital social

O capital social é de 5000 euros, está totalmente subscrito e reali-
zado e é representado por quatro quotas no valor de 1250 euros cada
uma, pertencentes respectivamente aos sócios, Maria Elsa da Con-
ceição Guerra Pereira Matias de Carvalho Rodrigues, Maria da Graça
Matias de Carvalho Rodrigues Peixoto, Carlos Manuel Matias de
Carvalho Rodrigues e Maria Isabel Matias de Carvalho Rodrigues.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002393745

PROJECTOPLANO � CONSULTORES ECONÓMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 485/791122; identificação de pessoa colectiva n.º 500913056;
entrada/data: 5373/020626.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000214944

PONTO P � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5781/961212; identificação de pessoa colectiva n.º 503782076;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 164/011227.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º, ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, realizado em dinheiro e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor de 3750 euros, per-
tencente ao sócio Paulo Manuel Mendes Rodrigues Pereira; e outra de
1250 euros, pertencente à sócia Carla Manuela Mendonça da Costa.

2 � É exigível aos sócios a chamada de prestações suplementares
de capital, até ao montante máximo do décuplo do capital social,
proporcionalmente às quotas de cada sócio, nos termos e condições
tomadas por deliberação dos votos representativos da totalidade do
capital social.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000221400

CASA AGRÍCOLA HERDEIROS DE CONDE CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 127/900809; identificação de pessoa colectiva n.º 502397020;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 182/011227.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º, ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de € 5000, totalmente realizado em numerário
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota no valor nomi-

nal de € 2250, pertencente ao sócio Eduardo Pedro de Magalhães
Guedes de Queiroz; duas quotas, uma no valor nominal de € 250, e
outra no valor nominal de € 1125, pertencentes ao sócio Luís de
Sousa de Macedo Guedes de Queiroz; e duas quotas, uma no valor
nominal de € 250, e outra no valor nominal de € 1125, pertencen-
tes ao sócio Gil de Sousa de Macedo Guedes de Queiroz.

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000221399

MÃE PRETA � RESTAURANTE SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4943/960118; identificação de pessoa colectiva n.º 503592919;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 256/011227.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 420 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros e é formado por três quotas: duas, no valor nominal de
2381 euros, pertencentes à sócia Teresa de Jesus Henriques de Macedo
Costa; e outra no valor nominal de 238 euros, pertencente ao sócio
Ernesto Vicente José da Costa.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000221398

QUERIE � CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5256/960520; identificação de pessoa colectiva n.º 503651770;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 347/011227.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a se-
guinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e correspondente à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio varão; e outra do valor
nominal de 500 euros, pertencente à sócia mulher.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000221395

MOVICLER � MÓVEIS, ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4550/950725; identificação de pessoa colectiva n.º 503462152;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 382/011227.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, uma de cada sócio.
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O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000221393

CLÍNICA DENTÁRIA URUGUAI
CLÍNICA DE PROFILAXIA E CIRÚRGIA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2655/930531; identificação de pessoa colectiva n.º 503002399;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 44/011227.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido nas seguintes quotas: uma de 2500 euros, do sócio
Fernando António Simões; e uma de 2500 euros, da sócia Maria de
Lurdes Martins Pereira Simões.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000221391

M3F � CONSULTORIA E MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9740/001227; identificação de pessoa colectiva n.º 505250950;
entrada/data: 5795/020627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001138326

MARTA & BRUNO REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3982/941220; identificação de pessoa colectiva n.º 503317659;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 45/021126.

Certifico que, o texto que se segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Marta & Bruno Rebelo, L.da,
tem a sua sede na Rua de Sarmento de Beires, 33-A, freguesia do Alto
do Pina e concelho de Lisboa e durará por tempo indeterminado.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá ser deslocada livremen-
te a sede social da sociedade dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, e bem assim, serem criadas filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário e aces-
sórios.

4.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades ainda
que com objecto diferente do seu, por quotas ou anónimas, bem como
participar em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado pelos sócios em
dinheiro, é de 16 380,56 euros e corresponde a:

Uma quota com o valor nominal de 8190,28 euros, pertencente à
sócia, Pipore (S. G. P. S.) � Sociedade Gestora de Participações So-
ciais, S. A; e uma quota com o valor nominal de 8190,28 euros, per-
tencente à sócia, Pipore (S. G. P. S.) � Sociedade Gestora de Parti-
cipações Sociais, S. A.

6.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante global equivalente a vinte vezes do capital social.

7.º

1 � A cessão e divisão, total ou parcial, de quotas entre sócios ou
a estranhos, ainda que a cônjuges, ascendentes ou descendentes, de-
pende sempre do consentimento da sociedade, gozando os sócios em
primeiro lugar, e a sociedade em segundo lugar, do direito de prefe-
rência.

2 � Se dois ou mais sócios pretenderem exercer a preferência, serão
admitidos a exercê-la na proporção do valor das respectivas quotas
de que sejam titulares.

3 � Ao pedido, prestação ou recusa de consentimento, aplicar-se-
á a disciplina prevista nos artigos 230.º e 231.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

8.º

1 � A sociedade poderá deliberar a amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Quando o sócio que tenha pretendido ceder parte ou a totalida-

de da quota não observar o disposto no artigo antecedente;
c) Quando a quota de um sócio seja arrestada, penhorada, incluída

em massa falida, objecto de qualquer apreensão judicial, ou por qual-
quer forma onerada;

d) Quando o sócio se tenha apresentado ou contra ele seja requerida
a falência;

e) Quando em caso de partilha por divórcio de sócio, a quota seja
adjudicada ao cônjuge em cujo nome a quota não esteja titulada;

f) Em caso de interdição ou inabilidade do sócio.
2 � A contrapartida e o pagamento da amortização serão calcula-

dos e efectuados, respectivamente nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � No caso da alínea b) do n.º 1 do presente artigo, a contrapartida
da amortização será equivalente ao valor nominal da quota e o seu
pagamento será efectuado em seis prestações semestrais, iguais, su-
cessivas e sem juros.

4 � As quotas amortizadas poderão figurar como tal no balanço
ou ser acrescidas proporcionalmente às quotas dos outros sócios.

9.º

1 � A gerência da sociedade é exercida por um ou mais gerentes,
designados pelos sócios e eleitos em assembleia geral, os quais ficam
dispensados de caução.

2 � Os gerentes poderão ser remunerados ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, podendo tal remuneração consistir,
total ou parcialmente em participação nos lucros.

10.º

A representação da sociedade, activa e passivamente, em juízo e
fora dele, cabe a qualquer gerente.

11.º

1 � A sociedade fica validamente obrigada nas seguintes condi-
ções:

a) Pela assinatura de qualquer gerente;
b) Pela assinatura de um procurador, respeitados os limites do

mandato.
2 � Fica expressamente vedado aos gerentes e aos mandatários da

sociedade obrigá-la em quaisquer negócios ou contratos estranhos ao
seu fim social, designadamente abonações, fianças e actos semelhantes.

12.º

A convocação das assembleias gerais far-se-á por carta registada
com aviso de recepção, telex ou fax expedido com 15 dias de antece-
dência, em todos os casos para os quais a lei não exija outra forma de
convocação.

13.º

São válidas, independentemente de convocação, as deliberações
tomadas por unanimidade em assembleia geral, na qual compareçam
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ou se façam representar todos os sócios, manifestando a sua vontade
de deliberar sobre a matéria constante da ordem de trabalho, devendo
a respectiva acta ser assinada por todos.

14.º

Os lucros líquidos que resultarem do balanço anual, deduzida a parte
destinada à reserva legal, poderão ser destinados a quaisquer reservas,
fundos ou provisões sem quaisquer limitações ou ser distribuídos pelos
sócios, se assim for deliberado em assembleia geral.

15.º

No decurso de cada exercício poderão ser feitos aos sócios adian-
tamentos sobre lucros desde que observadas as regras previstas na lei.

16.º

1 � A sociedade dissolve-se por qualquer dos fundamentos previs-
tos no Código das Sociedades Comerciais.

2 � A respectiva liquidação efectuar-se-á extrajudicialmente, sen-
do liquidatários os gerentes que, à data, estiverem em exercício.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001175639

PÁTEO VILLAGE � PROMOÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula n.º 11 069/
020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505092298; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/030204.

Certifico que, o texto que se segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 27/030204.
Deslocação da sede para a Avenida de D. João II, lote 1.16.05, 5.º-C,

freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000685846

MONTALEGRE DO CERCAL � ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS RÚSTICOS E URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4227/950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503379921;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 15/030327.

Certifico que, o texto que se segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 10 à apresentação n.º 15/030327.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Janeiro de

2003, para o quadriénio de 2003-2006.
Administrador único � Kornelie Gottlieb Duwe, casada, Castelo

Paraíso, Carotelo, São Braz de Alportel.
Fiscal único: efectivo � Salgueiro, Castanheira & Associados, So-

ciedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua da Padaria, 25, 1.º, direi-
to, Lisboa; suplente � Maria do Céu dos Reis Roseiro Pinto de
Almeida, viúva, revisora oficial de contas.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001088140

PINTANOVA � PINTURAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6251/970604; identificação de pessoa colectiva n.º 503483605;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 16 e 17/030408.

Certifico que, o texto que se segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e à apresentação n.º 16/030408.
Cessação de funções dos gerentes Vítor Manuel Gomes Baptista e

Vasco Manuel Pitorra Paulino, por terem renunciado em 27 de Feve-
reiro de 2003.

Mais certifico que, foi registado o reforço e redenominação do
capital de 49 897,78 euros para 190 000 euros, tendo os artigos 1.º,
3.º e 5.º, n.os 1 e 2, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PINTANOVA � Pinturas na Constru-
ção Civil, L.da, e tem a sua sede no Edifício Utreque, Rua de Manuel
Marques, 4, loja C, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 190 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 171 000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel
Gomes Baptista; e outra de 19 000 euros, pertencente à sócia Maria
Assunção de Azevedo Vicente Gomes Baptista.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social será exercida por todos os sócios.
2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos

e contratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000692460

PIC, INTERNATIONAL CONSULTANTS, LIMITED
(SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6718/971230; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e
data da apresentação: 21/021017.

Certifico que, o texto que se segue, é a transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 21/021017.
Cessação de funções da representante Ana Cristina Queiroz e Cas-

tro, por destituição, em 29 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001176880

PT PRIME, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9166/000609; identificação de pessoa colectiva n.º 505002400;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 25 e
26/030410.

Certifico que, o texto que se segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e à apresentação n.º 25/030410.
Cessação de funções dos administradores Carlos Manuel de Sousa

Alves e Fermin Fautsch, por terem renunciado respectivamente, em
31 de Agosto de 2002 e 2 de Setembro de 2002.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e à apresentação n.º 25/030410.
Cessação de funções do administrador Sérgio Bruno Alambre de

Carvalho, por ter renunciado em 2 de Setembro de 2002.

Inscrição n.º 7 à apresentação n.º 26/030410.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 6 de Janeiro de

2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente � Miguel António Igrejas

Horta e Costa.
Carlos Manuel de Lucena e Vasconcelos Cruz.
Iriarte José Araújo Esteves, Rua de Carlos Anjos, 21, Estoril.
Álvaro José Roquette Morais, casado, Rua de Campolide, 26, 4.º,

esquerdo, Lisboa.
José Pedro Faria Pereira da Costa, casado, Rua de José Guilherme

Oliveira, 8, Santo Amaro de Oeiras, Oeiras.
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Fiscal único: efectivo � Ascenção, Gomes, Cruz & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Oliveira, Reis
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001132760

CAMPOCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2201/921214; identificação de pessoa colectiva n.º 503112283;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 4/030319.

Certifico que, o texto que se segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 15 á apresentação n.º 4/030319.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 27 de Janeiro de

2003, para o ano de 2003.
Gerentes:
João José dos Santos Vieira.
Carlos Alberto Fernandes Monteiro.
Eurico Nuno de Oliveira Pires Ponces e Amaral.
Secretária da sociedade:
Maria Paula Terra da Mota de Vasconcelos Guimarães.
Suplente: Joana Santos Marques Paramés Merino.
Revisor oficial de contas:
António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001010494

MONTE-VÍDEO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2215/921221; identificação de pessoa colectiva n.º 501912240;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 10/030307.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 1.º e 2.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação, Hard Rock Café (Portugal), S. A.,
e tem a sua sede na Rua 2, lote A, 4.º, Matinha, freguesia de Santa Maria
dos Olivais, concelho de Lisboa.

2.º

A sociedade tem por objecto exploração de cafés e restaurantes
sob a sigla «Hard Rock Café».

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000603653

INACAFÉ � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4194/930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503055689;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 13/20020314.

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

to ao artigo 7.º
Reforço: 5 024 100$, em dinheiro pelo accionista único.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 7.º

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

O texto completo e actualizado, ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000221255

METALÚRGICA MODERNA DE VILAÇA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1993/920929; identificação de pessoa colectiva n.º 502848065;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 54/011227.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 2500 euros cada, uma de cada um dos sócios, Vítor Manuel
Vilaça de Sousa e Eva Conceição de Sousa Vilaça Sousa.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000221241

CARLOS & VASCO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1373/920123; identificação de pessoa colectiva n.º 502698179;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 389/011227.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente e realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é representado por duas quotas iguais, cada uma de
2500 euros, pertencendo uma ao sócio Carlos Filipe Marques de
Almeida Cardoso, e a outra ao sócio Vasco Manuel Marques de
Almeida Cardoso.

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000221240

PENINSULAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1523/900129; identificação de pessoa colectiva
n.º 502279311; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 335/011227.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio João Rodrigues Frade; e
duas de 1250 euros, pertencentes aos sócios Vítor Juvenal Martins
Frade e João Manuel Martins Frade.
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O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000221239

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2977/070301; identificação de pessoa colectiva n.º 500069514;
inscrição n.º 36; número e data da apresentação: 30/030408.

Certifico que, o texto que se segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 36 à apresentação n.º 30/030408.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 27 de Março

de 2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração:
Francisco José Pereira Pinto Balsemão.
Pedro Rogério de Azevedo Seixas Vale.
Patrick Stefan Schwarz.
Detley Bremkamp.
Klaus Durkop.
Pierluigi Riches ou Pierluigi Alfredo Riches.
Fernando Maria Costa Duarte Ulrich.
António Alberto Retto Frias Couto Leitão.
José Alberto Ferreira Pena do Amaral.
Fiscal único: efectivo � Oliveira Reis & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas; suplente � Fernando Marques Oliveira,
revisor oficial de contas.

Secretário da sociedade: José Vaz Serra de Moura, casado, Rua de
José Estêvão, 17, 1.º, Lisboa; suplente � Luís Carlos Melo Ferreira,
casado, Avenida da Liberdade, 259, 7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001108060

MELO & LOURO � SOCIEDADE DE ESTUDOS TÉCNICOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3081/830413; identificação de pessoa colectiva n.º 501473734;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 27/021014.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 10 000 000$ para 150 000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 150 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, represen-
tado por três quotas, sendo uma quota do valor nominal de
60 000 euros, pertencente ao sócio Amílcar Alves Coutinho; uma
quota do valor nominal de 60 000 euros, pertencente ao sócio Vasco
Manuel Pinto Ferreira da Costa; e uma quota do valor nominal de
30 000 euros, pertencente à sócia Maria Manuel da Silva Louro Leal
de Melo Ferreira da Costa.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002393737

PICTORIAL II � CENTRO DE PRODUÇÃO DIGITAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 740/021029; identificação de pessoa colectiva
n.º 504945050; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/
030324.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 1.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma, Color Wings � Centro de Produção
Digital, S. A.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001130570

CASAL DO CONDADO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 131/030327; identificação de pessoa colectiva n.º 506410285;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/030327.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, e foi constituída por:

1.º Manuel Rodrigues.
2.º António Dias dos Santos.
3.º Alberto Mendes das Neves.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, contendo o contrato de sociedade
de, casal Condado � Investimentos Imobiliários, L.da

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Casal do Condado � Investimen-
tos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Padre
Américo, 18-F, escritório 4, na freguesia de Carnide, concelho de
Lisboa.

2 � Por decisão da gerência, pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e ser criadas e encerradas
filiais, sucursais ou quaisquer outras formas de representação social, sem
deliberação prévia da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de propriedades,
edifícios ou parte deles, construídos ou a construir e revenda dos ad-
quiridos para esse fim. Construção, promoção, investimento e gestão
imobiliária, bem como a prestação de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 60 000 euros e corresponde à soma de
três quotas iguais de 20 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Manuel Rodrigues, António Dias dos Santos e Alberto Mendes
das Neves.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios, por acordo unânime de
todos, prestações suplementares de capital, na proporção das respec-
tivas quotas, até ao montante global de cinquenta vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente do referido no artigo 2.º, em sociedades regu-
ladas por leis especiais para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, novas sociedades, consórcios e asso-
ciações em participação.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios, dependendo a cessão
a estranhos da autorização da sociedade.

2 � Quando qualquer sócio pretender ceder a sua quota, total ou
parcialmente, a estranhos, deverá notificar a sociedade, por carta
registada com aviso de recepção, indicando o cessionário, preço e
condições de pagamento.

3 � Os sócios terão direito de preferência na aquisição das quotas
a alienar, o qual exercerão, no prazo de 15 dias, a contar do conhe-
cimento do projecto de cessão, que lhes será transmitido, através de
carta, pela gerência. Havendo mais do que um interessado na prefe-
rência, esta será exercida na proporção das quotas que possuam.
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4 � Findo o prazo para os sócios exercerem o seu direito de pre-
ferência, dispõe a sociedade de um prazo de 30 dias para exercer ela
própria a preferência.

5 � Findo estes prazos sem que tenha sido exercido o direito de
preferência, a quota poderá ser livremente cedida.

6 � Compete à gerência, tomar as necessárias medidas para que
o processo, descrito nos números precedentes, se realize com brevi-
dade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por falência do titular;
b) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto ou qualquer

procedimento cautelar, e ainda quanto esteja sujeita a arrematação ou
adjudicação judicial;

c) Por interdição ou inabilitação do respectivo titular;
d) Por acordo com o seu titular;
e) Por falecimento de qualquer sócio.
2 � A amortização será feita pelo valor da quota, determinado

por um balanço especialmente efectuado para o efeito e será pago
em prestações trimestrais ou semestrais, à escolha da sociedade, mas
até ao período máximo de um ano.

3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como, poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez
da quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, será exercida
por um ou mais gerentes que serão nomeados em assembleia geral. Os
gerentes auferirão a remuneração, que for deliberada em assembleia
geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de três gerentes, ficando desde já designados gerentes todos
os sócios.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374074

MULTIÁPIA � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 162/030408; identificação de pessoa colectiva n.º 504593730;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 23/030408.

Certifico que, foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 1.º e 3.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede

1 � A sociedade continua a adoptar a denominação MUL-
TIÁPIA � Empresa de Trabalho Temporário, L.da, tem a sua sede
na Rua do Dr. Silva Teles, 10-A, em Lisboa, freguesia de Nossa Se-
nhora de Fátima.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou extinguir, em território nacional ou no
estrangeiro, agências, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de
representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
e valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Rogério Paulo Lavado Mar-
ques e João Pedro Lavado Marques.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002361762

PASTELARIA BALALAICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 794/560315; identificação de pessoa colectiva n.º 500212090;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 9/030409.

Certifico que, foi registado o reforço e redenominação do capital
de 8479,56 euros para 10 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração é de 10 000 euros e corresponde à
soma de quatro quotas: três dos valores de 3000 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Fernando Artur Tenreiro Pai-
xão, Virgílio da Cruz Caseiro e Arlindo Morais; e uma do valor de
1000 euros, pertencente ao sócio João Virgílio de Carvalho Ferreira.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000794521

PT CONTACT � TELEMARKETING E SERVIÇOS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 702/871119; identificação de pessoa colectiva n.º 500268088;
inscrição n.º 33; número e data da apresentação: 7/030410.

Certifico que, o texto que se segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 33 à apresentação n.º 7/030410.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 20 de

Março de 2003, para o triénio de 2003-2005.
Rui José Teixeira Vicente.
Sandra Luísa de Azevedo Coutinho Simeão Fonseca � suplente.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002361916

CINVEST, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 413/310387; identificação de pessoa colectiva n.º 501802533;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 25/030407.

Certifico que, o texto que se segue à a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 7 à apresentação n.º 25/030407.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente � Maria Perpétua Ferreira

Bordalo da Silva, Rua de D. João V, 21, 7.º, Lisboa.
Luís Augusto da Silva, residente com a anterior.
Pedro Jorge Bordalo da Silva, casado.
Fiscal único: efectivo � J. Monteiro & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas; suplente � Salvador Figueiredo Vãs e
Lima, casado, Rua Cidade de Cabinda, 32, 4.º, esquerdo, Lisboa, revi-
sor oficial de contas.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002360448

PURE FUN STORE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE BRINDES E ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1 683/021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506253961;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021011.
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Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Henrique Adalberto Rodrigues Monteiro, contribuinte fiscal
n.º 199120250, natural de Angola, casado com Sandra Catarina
Fernandes Rodrigues Gonçalves, residente na Praceta de Ferreira Cas-
tro, 2, 5.º, esquerdo, Carnaxide, Oeiras, titular do bilhete de identida-
de n.º 9802381, de 3 de Março de 1999, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Oeiras.

Tiago Palma Leal Viana Machado, contribuinte fiscal n.º 214095690,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,
casado com Margarida Maria da Silveira e Menezes Torres Egea, sob
o regime da comunhão de adquiridos, residente na Urbanização Real
Forte, lote 14, 1.º-B, Sacavém, Loures, titular do bilhete de identida-
de n.º 9856002, de 3 de Outubro de 2002, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Pure Fun Store � Comércio e
Representações de Brindes e Acessórios de Moda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Roma, 23-C, fre-
guesia 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 ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representações de
acessórios de moda, brinquedos, utensílios para o lar, artigos de deco-
ração, brindes, material de escritório.

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 � 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 remune-
rada, 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 empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o 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; e
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 a 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001133065

COMPANHIA AGRÍCOLA DO VALE DE ÁGUA-CAVAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 875/700205; identificação de pessoa colectiva n.º 500068429;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 7 e inscrição n.º 7; números e datas das apresentações: 26 e 27/
020503 e 17/020520.

Certifico que, o texto que se segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3 e à apresentação n.º 26/020503.
Cessação de funções dos liquidatários, por destituição, em 4 de

Fevereiro de 2002.

Inscrição n.º 7 à apresentação n.º 27/020503.
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 4 de

Fevereiro de 2002, para o triénio de 2002-2004.
José Pedro Abreu Barreira, casado, Avenida do Infante Santo, 19,

5.º-A, Lisboa.
Maria Margarida de Madureira Abreu Barreira, viúva, Avenida de

Sidónio Pais, 26, 2.º, esquerdo, Lisboa.
Maria da Conceição Abreu Barreira, divorciada, Avenida das Túlipas,

12, 5.º, esquerdo, Miraflores, Algés.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e à apresentação n.º 17/020520.
O administrador José Pedro Abreu Barreira, passou a exercer as

funções de presidente.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000220709

CASAL DAS LAMEIRAS � TURISMO EM ESPAÇO RURAL
E AGRO-TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7901/990210; entrada/data: 5916/020627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000220750

PORTUVENTO � PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 544/020814; identificação de pessoa colectiva n.º 505816598;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020814.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Jorge Vasco dos Anjos de Sequeira, casado sob o regime da co-
munhão de adquiridos, com Maria Isabel Palma Leal Figueira de
Sequeira, natural da dita freguesia das Mercês, concelho de Lisboa e
residente na Calçada Palma de Baixo, 4, 10-C, Lisboa.

2.º Jorge Manuel Leal Figueira dos Anjos de Sequeira, casado sob o
regime da separação de bens, com Maria Joana Costa Guerra Ferreira
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da Costa Anjos de Sequeira, natural da freguesia de São Domingos de
Benfica, concelho de Lisboa e residente na Rua de Luís de Camões,
102, lote 14, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de PORTUVENTO � Produção
de Energia Eléctrica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Edison, 3, rés-do-chão,
esquerdo, 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, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção de energia eléctrica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 4500 euros, pertencente ao sócio Jorge Vasco dos Anjos de
Sequeira; e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao só-
cio Jorge Manuel Leal Figueira Anjos de Sequeira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global de quinhentas vezes do capital social
inicial.

3 � A celebração de contratos de suprimentos depende da prévia
deliberação dos sócios, tomada por maioria do capital social.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, Jorge Vasco dos Anjos
de Sequeira.

4 � Os gerentes podem constituir procuradores ou mandatários,
bem como, nomear um gerente delegado, fixando os termos da res-
pectiva delegação.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação dos sócios, tomada por maioria não inferior
a 85% do capital social, a sociedade poderá participar no capital de
outras sociedades com o mesmo objecto, ou objecto diferente, bem
como, em sociedades reguladas por leis especiais.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão de quotas e a sua cessão entre sócios é livre.
2 � A divisão de quotas e a sua cessão a terceiros dependem do

consentimento prévio da sociedade, nos termos das alíneas seguintes:
a) O sócio que pretender ceder a quota comunicará o facto à so-

ciedade, e aos restantes sócios, por carta registada com aviso de re-
cepção, indicando o cessionário, o preço e restantes termos e condi-
ções da cessão;

b) No prazo de 60 dias contados da recepção da carta referida na
alínea anterior, a sociedade prestará ou recusará o consentimento para a cessão;

c) A prestação do consentimento para a cessão referida na
alínea anterior é dada por deliberação dos sócios, tomada por maioria
do capital social.

3 � Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, é ineficaz em
relação à sociedade a cessão de quotas efectuada contra o disposto no
presente artigo.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando ocorrer
um dos seguintes casos:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Cessão de quota sem observância do disposto no artigo 6.º, n.º 2;
c) Morte ou interdição de um sócio;
d) Arresto, penhora ou qualquer outra providência judicial que re-

tire a quota da disponibilidade do sócio;
e) Apresentação, a falência ou a insolvência de um sócio;
f) Dissolução ou liquidação de um sócio, se for pessoa colectiva.
2 � As deliberações de amortização referidas no n.º 1 deste

artigo devem ser tomadas por maioria não inferior a 85% do capital
social.

3 � A contrapartida da amortização nos casos referidos nas
alíneas c), d), e) e f), do n.º 1, é o valor que para a quota resultar do

último balanço aprovado; no caso da alínea b), de aquele mesmo nú-
mero, a amortização da quota será feita pelo seu valor nominal.

ARTIGO 8.º

1 � As deliberações dos sócios referentes a aumentos de capital,
alteração do contrato de sociedade, transformação, fusão, cisão e dis-
solução da sociedade, devem ser tomadas por maioria do capital social.

2 � Os sócios podem fazer-se representar em assembleias gerais,
por mandatários, nomeados para o efeito.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000220742

QUINTA NOVA DE SANTA BÁRBARA,
SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 153/030408; identificação de pessoa colectiva n.º 502467215;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/030408.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 000 000$ para 50 000 euros, tendo os artigos 3.º n.º 1 e 5.º fica-
do com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Sede e formas de representação

1 � A sede da sociedade é na Rua do Quatro de Infantaria, 71,
freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

ARTIGO 5.º

1 � Capital social é de 50 000 euros, já inteiramente realizado e
corresponde a 10 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada
uma.

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000220741

CANALIZ � SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO
DE EMERGÊNCIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 367/020617; identificação de pessoa colectiva n.º 506152278;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/020617.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por: Herculano José Monteiro
da Silva, natural da freguesia de Massarelos, concelho do Porto, nú-
mero de identificação fiscal 183563093, residente na Rua de Alferes
Barrilaro Ruas, 7, 2.º esquerdo, Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa, casado sob regime da comunhão de adquiridos com Maria
Eugénia da Silva Mendes Machado.

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma CANALIZ � Serviços de Canalização
de Emergência, Unipessoal, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alferes Barrilaro Ruas,
7, 2.º esquerdo, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa.

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

3 � É dispensada a deliberação do sócio para a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.
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3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto: trabalhos técnicos de emergência a
particulares e empresas de construção, ampliação, transformação,
restauração de edifícios, instalação eléctrica e canalizações, engenha-
ria civil e mecânica, importação, exportação, venda de materiais,
compra e venda de propriedades e obras públicas.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente ao sócio.

5.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo dele sócio Herculano José Monteiro
da Silva, desde já designado como gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

6.º

Mediante prévia deliberação prévia deliberação do sócio, a socie-
dade poderá adquirir participações sociais em sociedades com objecto
diferente do seu, em sociedades reguladas por lei especial e em agru-
pamentos complementares de empresas.

7.º

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000220740

MEDIALVES � CORRETORES DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 728/801009; identificação de pessoa colectiva n.º 501098020;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 20; números e
datas das apresentações: 14/020103 e 16/020930.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 20; apresentação n.º 14/020103 � Nomeação de
membros de conselho de administração, por deliberação de 19 de
Dezembro de 2001, para o quadriénio em curso de 1999/2002

Arturo Reneses Sanz, casado, Calle Carpinteros, 10, Parque Em-
presarial Pinares Llanos, 28670, Villaviciosa de Odin, Madrid,
Espanha � presidente; Miguel Ángel Fernandez Menendez, divorcia-
do, residente na morada anterior; José Sánches Ortega, casado, resi-
dente com os anteriores.

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 17; apresentação n.º 16/
020930 � Cessação de funções do administrador Joaquim Miguel
Ferreira Mendes, por ter renunciado em 16 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000220739

MOLA DE ROUPA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8562/991110; identificação de pessoa colectiva n.º 504757431;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 18 e 19/020920.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 18/020920 �
Cessação de funções das gerentes Maria Teresa Amado Correia de
Araújo Brazão Farinha e Maria Irene Amado Correia de Araújo Ferin,
por terem renunciado em 13 de Julho de 2001.

Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 1.º n.º 2.º, 3.º e 4.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se).
2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial de Alvalade,

loja 65, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.
3 � (Mantém-se).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros corres-
pondente à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Carlos Albano Roger da
Fonseca e Maria da Assunção Soares da Silva Fonseca.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Carlos Albano
Roger da Fonseca, que fica, desde já, nomeado gerente.

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

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

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000220738

PÁTEO VILLAGE � PROMOÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 069/020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505092298;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/021202.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 10/021202 �
Cessação de funções do gerente Rui Manuel Nunes de Oliveira Rol-
dão, por ter renunciado em 25 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000220737

MCBD � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 685/021011; identificação de pessoa colectiva n.º 506249751;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/021011.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Carlos Manuel Jacinto Mina, número de identificação fiscal
161829384, natural da freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lis-
boa, casado no regime da comunhão de adquiridos com Maria Helena
Pereira Barata Mina.

2.º Diogo Miguel Barata Mina, solteiro, maior, natural da freguesia
de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, número de identi-
ficação fiscal 216041813.

3.º Bruno Miguel Barata Mina, solteiro, maior, natural da freguesia
de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, número de identi-
ficação fiscal 216042119.

São todos residentes na Rua de Fernão Gomes, 7, em Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MCBD � Investimentos
Imobiliários, L.da, tem a sua sede na Rua de Fernão Gomes, 7, fregue-
sia de São Francisco Xavier, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária a fim de cons-
truir, reconstruir os edifícios ou de complementar infra-estruturas com
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vista à venda; compra e venda de bens imobiliários e revenda dos
adquiridos para o mesmo fim; actividades de arrendamento e explora-
ção de bens imobiliários, nomeadamente edifícios residenciais e não
residenciais e de terrenos; administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social integralmente realizado em di-
nheiro de 50 000 euros, correspondente à soma das seguintes
quotas: uma de 30 000 euros pertencente ao sócio Carlos Manuel Ja-
cinto Mina, uma de 10 000 euros pertencente ao sócio Diogo Miguel
Barata Mina e outra de igual valor pertencente ao sócio Bruno Miguel
Barata Mina.

§ único. Os sócios poderão deliberar, por acordo unanime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares de capital, até 30 ve-
zes o valor da sua quota.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas a favor de estranho depende do
consentimento da sociedade à qual, em primeiro lugar, e aos sócios
em segundo, é reconhecido o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade, será nomeada em
assembleia geral, ficando no entanto, desde já nomeado gerente o sócio
Carlos Manuel Jacinto Mina, com ou sem remuneração for deliberado
em assembleia geral.

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia em socieda-
des cujo objecto seja diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000219745

MULTIDIVULGAÇÃO � EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO
DE GUIAS DE DIVULGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 124/030327; identificação de pessoa colectiva n.º 506526330;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030327.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por: Horácio Pedrosa dos
Santos, natural da freguesia da Azoía, concelho de Leiria, solteiro,
maior, residente na Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 103,
7.º, esquerdo, Lisboa;

Que outorga por si e na qualidade de único sócio da sociedade co-
mercial por quotas sob a firma MULTIEMPREGO � Selecção e
Colocação de Pessoal, Unipessoal, L.da, matriculada da Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª secção, sob o n.º 11 040, com
sede no Arco Marquês do Alegrete, Palácio dos Aboim, bloco 2, 5.1,
freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa, com o número de iden-
tificação de pessoal colectiva 505872293, com o capital social inte-
gralmente realizado é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal pertencente ao único sócio, como tudo consta da
certidão emitida pela citada Conservatória, documento que se arquiva.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MULTIDIVULGAÇÃO � Edi-
ção e Publicação de Guias de Divulgação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Nova do Almada, 95, 3.º,
B, freguesia de Mártires, concelho de Lisboa

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na edição e publicação de guias
de divulgação de empresas, de comércio e de serviços, bem como, a
sua distribuição em veículos com peso bruto, igual ou inferior a
3500 quilos. Publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio, Horácio Pedrosa Santos, uma do valor
nominal de 500 euros, pertencente à sócia, MULTIEMPREGO � Se-
lecção e Colocação de Pessoal, Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica, desde já nomeado gerente o sócio, Horácio Pedrosa dos
Santos.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002393826

CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE BIOMASSA DE TERRAS
DE SANTA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 824/021202; identificação de pessoa colectiva n.º 506284360;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021202.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída entre Carlos Manuel do Amaral
Alegria, número de identificação fiscal 103381350, natural da fre-
guesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa, casado com Maria José de
Melo Duarte Nunes sob o regime da separação de bens, residente na
Rua do Professor Francisco Gentil, 20, 4.º, em Lisboa, titular do bi-
lhete de identidade n.º 1072113 emitido em 3 de Janeiro de 1994 pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa, que outorga neste acto
por si e na qualidade de gerente em representação da sociedade por
quotas com firma Carlos Alegria, L.da número de identificação de
pessoa colectiva 503990469, com sede na Alameda de Roentgen, 2 A,
1.º C, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, com capital social de
25 000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o n.º 6567, qualidade e poderes que verifiquei pela certidão
emitida pela referida conservatória, que já se encontra arquivada nes-
te cartório, a instituir a escritura lavrada em 13 de Novembro cor-
rente a fls. 8 do livro de notas para escrituras diversas n.º 310 e pela
escritura lavrada neste Cartório em 31 de Outubro de 1997,a fls. 9 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 1-A.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Central Termoeléctrica de
Biomassa de Terras de Santa Maria, L.da e tem a sua sede na Alameda
de Roentgen, 2 A, 1.º, escritório C, freguesia do Lumiar, concelho de
Lisboa.

2 � A sede da sociedade poderá ser transferida, dentro do mesmo con-
celho ou outro concelho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

3 � A criação de formas locais de representação, independente-
mente da sua situação geográfica, é feita por deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização de
energia eléctrica e térmica, gestão, manutenção e exploração de cen-
trais de produção de energia, cogeração e tratamento de resíduos flo-
restais e recursos endógenos renováveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
7500 euros titulada pela sócia Carlos Alegria, L.da e outra de
17 500 euros titulada pelo sócio Carlos Manuel do Amaral Alegria.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar quotas próprias, nos termos
da lei.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 175 � 31 de Julho de 200316 268-(166)

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios.
2 � Na cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos os sócios

não cedentes têm direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � Para além de outros casos previstos na lei, a sociedade poderá
amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, arrolamento ou penhora ou quando, em

qualquer processo, haja de proceder-se à venda ou adjudicação da
quota;

c) Por partilha judicial ou extrajudicial da quota, na parte em que
não for adjudicada ao seu titular;

e) Por cessão de quota efectuada com violação do estabelecido no
pacto social.

2 � Salvo no caso previsto no n.º 1, alínea a), a amortização será
efectuada pelo respectivo valor, em face de balanço a realizar para o
efeito.

3 � A contrapartida da amortização será paga pela forma e no
prazo previsto na lei.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade compete a um gerente.
2 � O cargo de gerente, pode ser ou não remunerado, conforme

for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica vinculada pela intervenção de um gerente.
2 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em fianças, abona-

ções, letras de favor ou quaisquer outros actos e documentos estra-
nhos aos negócios sociais.

3 � A renúncia à gerência deve ser comunicada à sociedade, por
carta registada com aviso de recepção, com antecedência mínima de
30 dias.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais são convocadas por carta registada,
expedida com antecedência mínima de 15 dias.

2 � É permitida a representação do sócio na assembleia geral por
qualquer pessoa ou entidade, bastando para o efeito uma carta dirigida
ao respectivo presidente.

ARTIGO 10.º

Os lucros de cada exercício terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, sem prejuízo do disposto nos artigos 32.º e 33.º do
Código das Sociedade Comerciais.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001132646

PASTELARIA LATINA REAL, ACTIVIDADES
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 784/021113; identificação de pessoa colectiva n.º 506342441;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/021113.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída entre Paulo Jorge Costa de
Brás, contribuinte fiscal n.º 190156961, natural de Lisboa, freguesia
de São Sebastião da Pedreira, casado com Maria Cristina Tomé Varejão
Costa de Brás sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Praceta do Miradouro, 4, 12.º direito, em Alfragide, Amadora, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 8016357 emitido em 28 de Agosto de
2000 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, Proença Gon-
çalves Mateus, contribuinte fiscal n.º 138014680, natural da fregue-
sia de Granja, concelho de Trancoso, casado com Maria da Concei-
ção Roseta Gomes Mateus, sob o regime da comunhão de adquiridos
residentes na Rua das Gémeas, lote 13, em Miratejo, Corroios, Seixal,
portador do bilhete de identidade n.º 2631756, emitido em 13 de Se-
tembro de 2001, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa; Leonel
Gomes Mateus, contribuinte fiscal n.º 204441684, natural da fregue-
sia da Granja, concelho de Trancoso, casado com Paula Cristina Fer-
ro Fernandes Ribeiro Mateus sob o regime da separação de bens, re-

sidente na Rua do Movimento das Forças Armadas, 77, na Sobreda,
Almada, portador do bilhete de identidade n.º 9846306 emitido em
29 de Dezembro de 1998 pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pastelaria Latina Real, Activida-
des de Restauração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de 5 de
Outubro, 261-B, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

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 actividades de restauração,
actividades hoteleiras, comércio de produtos alimentares, gestão de
imóveis próprios, gestão de pastelarias e cafetarias.

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, iguais,
do valor nominal de 1667 euros cada uma e uma de cada um dos sóci-
os, Paulo Jorge Costa de Brás e Proença Gonçalves Mateus e uma do
valor nominal de 1666 euros titulada pelo sócio Leonel Gomes Mateus.

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 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 empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001132735
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COMFUTEBOL, EDIÇÕES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 458/020718; identificação de pessoa colectiva n.º 506175480;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º João Gabriel Duarte Morais, numero de identificação fiscal
179591851, natural da Venezuela, casado com Ana Isabel Caeiro
Paulino sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Ilha dos Amores, lote 4.12, Edifício D, rés-do-chão direito, Lisboa,
titular do bilhete de identidade n.º 12955932 de 27 de Agosto de
1999 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, que
outorga por si e como gestor de negócios de:

a) Hélder Marino Rodrigues Cristóvão, numero de identificação
fiscal 200458523, natural de Angola, casado com Margarida de Oli-
veira Silva sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Praceta do Barro, lote 3, Alcoitão, Estoril;

b) Ricardo Manuel da Silva Sá Pinto, numero de identificação fis-
cal 203008030, natural da freguesia de Santo Ildefonso, concelho do
Porto, casado com Carla Frederica Albuquerque Tavares da Rocha Sá
Pinto sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Alameda
de Roetgen, 6, 8.º direito, Lisboa e;

c) Abel Luís da Silva Costa Xavier, número de identificação fiscal
205015280, natural de Moçambique, solteiro, maior, residente na Rua
do Professor Dias Valente, lote 9 B, 1.º esquerdo, Estoril, Cascais;

2.º Dimas Manuel Marques Teixeira, número de identificação fis-
cal 194781496, natural de África do Sul, casado com Judite Maria
Nogueira Santos Figueiredo sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Carlos dos Anjos, 1082, Amoreira, Estoril, titu-
lar do bilhete de identidade n.º 11122009 de 19 de Abril de 2001 emi-
tido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

3.º David Alves Borges, numero de identificação fiscal 120514052,
natural de Angola, casado com Sílvia Maria Gougel Borges sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Manuel Mar-
ques, 16, 12.º B, Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 7974170 de
19 de Junho de 1997 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa;

4.º José Manuel Martins Dominguez, número de identificação fis-
cal 192108875, natural da freguesia de São Jorge de Arroios, conce-
lho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Rua da Condessa, 64, 3.º,
Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 10343435, de 5 de Julho de
2000 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMFUTEBOL, Edições
Desportivas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. João II, Edifício
Infante, lote 1.16.05, 8.º B, Vila Expo, freguesia de Santa Maria dos
Olivais, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na edição, publicação e
comercialização de revistas desportivas. Comunicação e organização
de eventos desportivos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 61 850,94 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de sete quotas,
seis iguais de 9975,95 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios João Gabriel Duarte Morais, Hélder Marino Rodrigues Cristó-
vão, Ricardo Manuel da Silva Sá Pinto, Abel Luís da Silva Costa Xavier,
Dimas Manuel Marques Teixeira e José Manuel Martins Dominguez e
outra de 1995,24 euros pertencente ao sócio David Alves Borges.

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 remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio João Gabriel Duarte
Morais.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

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; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por
maioria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001133049

PRAZNIK � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 033/020207; identificação de pessoa colectiva n.º 506006433;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020207.

Certifico que constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato e foi constituída entre Hugo Miguel Sérgio Mourinho
Couto Carvalho e Luís Miguel Mazoni Martins Ferreira da Silva.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRAZNIK � Organização de
Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Praia de Pedrouços, 61,
rés-do-chão, direito, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização e realização de
eventos culturais e recreativos. Organização de eventos.

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-
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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, sócios ou não
sócios com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

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 empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002393818

CAFETARIA FERREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4077/950126; identificação de pessoa colectiva n.º 503344362;
averbamento n.º 1 à  inscrição n.º 14 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 20 e 21/020618.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; apresentação n.º 20/
020618 � Cessação de funções das gerentes Elisa Maria Guerreiro de
Oliveira e Etelvina Fernanda Guerreiro de Oliveira, por terem renun-
ciado em 6 de Maio de 2002.

Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 3.º e 4.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � 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 iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Manuel Tavares da Silva e Maria Cordália
Sousa Carvalho da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � É gerente o sócio, Manuel Tavares da Silva.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000219772

PRAIOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1619/900212; identificação de pessoa colectiva n.º 502289465;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 31/020722.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; apresentação n.º 31/020722 �
Deslocação da sede para a Avenida de Almirante Reis, 114, 7.º, G,
freguesia de S. Jorge de Arroios, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000219758

PROMOIBÉRICA � EMPRESA DE TRABALHOS
TEMPORÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3971/941214; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 34 e 35/021212.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 34/021212 �
Cessação de funções do gerente Emílio Vargas Botinas, por ter re-
nunciado em 24 de Setembro de 2002.

Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 3.º e 4.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 4750 euros perten-
cente ao sócio José João Fernandes Martins, e uma de 250 euros
pertencente, em comum e sem determinação de parte ou direito, a
Albertino Teixeira Paulo e Maria Leocádia Pinheiro Paulo de Assunção.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo do
sócio José João Fernandes Martins, já nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura do referido gerente.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000219757

CONTRASTE � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5354/960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503673307;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 27/021227.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 9; apresentação n.º 27/021227 � Fusão, por transfe-
rência global do património das sociedades INNOVAGENCY
Consulting � Consultoria de Gestão, S. A. e ATMOSPHERE � Ser-
viços Integrados de Web-design, S. A. e alteração do contrato quanto
aos artigos 1.º e 2.º

Firma: INNOVAGENCY � Consultoria, Tecnologia e Comu-
nicação, S. A.

Objecto: prestação de serviços integrados de consultoria, tecnologia
e comunicação em projectos nas áreas das novas tecnologias.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INNOVAGENCY � Consultoria,
Tecnologia e Comunicação, S. A. e tem a sua sede na Rua de Serpa
Pinto, 14-A, freguesia da Encarnação concelho de Lisboa
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2 � Fica a administração autorizada a decidir a deslocação da sede
social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes bem como a criar, transferir ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação
da sociedade em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem como objecto social a prestação de serviços
integrados de consultoria, tecnologia e comunicação em projectos nas
áreas das novas tecnologias.

2 � A sociedade pode participar em sociedades de responsabilida-
de limitada, ainda que com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais, em agrupamentos complementares de
empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico ou
associar-se, por qualquer forma, a quaisquer sociedades ou entidades,
sem dependência de deliberação da assembleia geral, não obstante a
necessidade de deliberação do conselho de administração.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000219756

PREDIAL 20 � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6308/970627; identificação de pessoa colectiva n.º 504034979;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 60/030121.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 60/030121 �
Cessação de funções do gerente José Antunes Pereira, por ter renun-
ciado em 3 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000219754

PORT PARTNER � COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7141/980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504156462;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 31, 32 e 33/021112.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, inscrição n.º 4; apresentação n.º 31/021112 �
Cessação de funções do gerente Paulo Ruben Rodrigues Pereira, por
ter renunciado em 4 de Outubro de 2002.

Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 1.º n.º 1, 3.º n.º 1 e 6.º n.º 2, da sociedade em epígrafe, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PORT PARTNER � Comércio e
Navegação, Unipessoal, L.da e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de
Braancamp, 20, 1.º, freguesia de Santa Isabel.

(Mantêm-se a redacção dos restantes n.os 2 e 3).

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 24 939,89 euros, está integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor, per-
tencente ao sócio único, António dos Santos Antunes.

(Mantém-se a redacção do restante n.º 2).

ARTIGO 6.º

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único, António dos
Santos Antunes.

(Mantém-se redacção dos restantes n.os 1, 3 e 4).

Mais certifico ainda que foi registado o reforço e redenominação
do capital de 24 939,89 euros para 450 000 euros, tendo o artigo 3.º
n.º 1 ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 450 000 euros, está integralmente reali-
zado, em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor, perten-
cente ao sócio único, António dos Santos Antunes.

(Mantém-se a redacção do restante n.º 2).

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000219752

CARLOS JORGE HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 491/020726; identificação de pessoa colectiva n.º 506225623;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020726.

Certifico que constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato e foi constituída entre Carlos Jorge Ferreira
Henriques, número de identificação fiscal 192271059, natural da fre-
guesia de S. Jorge de Arroios, concelho de Lisboa e mulher Maria
Alexandra Azevedo Osório Henriques, número de identificação fiscal
177723700, natural da freguesia de Vale Formoso, concelho da
Covilhã, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes
na Praceta da Quinta da Figueira, 7, 9.º esquerdo, na Venda Nova,
Amadora, titulares dos bilhetes de identidade, respectivamente,
n.º 7795114 de 10 de Maio de 2002 e n.º 7729586 de 22 de Março
de 2000 emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Jorge Henriques, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Giestal, 5,
1.º frente, freguesia de Alcântara, 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 actividade de construção civil.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Elaboração de projectos de arquitectura e engenharia. Serviços de
publicidade, design e artes gráficas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 4500 euros titulada pelo sócio Carlos Jorge Ferreira
Henriques e outra no valor de 500 euros titulada pela sócia Maria
Alexandra Azevedo Osório Henriques.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Carlos Jorge Ferreira
Henriques.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001133081
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Q. I. E. QUALIDADE, INTELIGÊNCIA E EXCELÊNCIA
ACTIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 647/021001; identificação de pessoa colectiva n.º 506286932;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021001.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída entre:

1.º Maria Manuela Moreira de Freitas, divorciada natural da fre-
guesia de Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão, residente
na Rua do Dr. João de Barros, 14, 6.º direito, Lisboa.

2.º Nuno Miguel Freitas Esteves da Silva, natural de Angola, casa-
do com Maria Manuel Leaça Vieira Farinha, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua de Sacadura Cabral, 16, 6.º es-
querdo frente, Trafaria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Q. I. E. Qualidade, Inteligência e
Excelência � Actividades Psicopedagógicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. João de Barros, 14,
6.º, direito, 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, e serem cria-
das ou encerradas, agências filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento de activida-
des individuais e colectivas no âmbito da psicopedagogia, incluindo
avaliação psicológica, aconselhamento e apoio escolar. Desenvolvi-
mento integral de capacidades. Orientação profissional, organização
de acções de formação e organização de programas de intercâmbio.
Cedência de espaços.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 4750 euros, pertencente á sócia, Maria Manuela Moreira de
Freitas, uma do valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio,
Nuno Miguel Freitas Esteves da Silva.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Maria Manuela Moreira
de Freitas.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001133057

CONDADO E BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11631/020924; identificação de pessoa colectiva n.º 506286525;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020924.

Certifico que foi constituída a sociedade me epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída entre: Pedro Travassos Afonso
Condado, número de identificação fiscal 117529532, natural da fre-
guesia de S. João de Deus, concelho de Lisboa, casado com Ana Rita
Pereira Menezes Cruz Condado sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residente na Avenida de João Crisóstomo, 3 C, 3.º direito, Lis-
boa, titular da carta de condução n.º L 1159261 de 2 de Junho de 1987,
emitida pela Direcção Geral de Viação de Lisboa; Joana Margarida
Gonçalves Ferreira de Magalhães Barbosa, número de identificação
fiscal 165702613, natural de Moçambique, casada com João Carlos
Vaz Palma da Silva Barbosa sob o regime da separação de bens, resi-

dente na Rua do Dr. Castro Freire, 21, Costa de Caparica, Almada,
titular do bilhete de identidade n.º 9861538 de 11 de Dezembro de
2000 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Condado & Barbosa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 69, 1.º
E, freguesia de S. José, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na produção, importação,
exportação, representações e comercialização de artigos e acessórios
de moda e decoração bijuteria marroquinaria, confecções, calçado,
artigos de decoração, utilidades para o lar e têxteis. Organização e
produção de eventos e exposições inerentes a esta actividade

2 � A sociedade pode livremente, sob qualquer forma legal ou
contratual, associar-se com outras entidades jurídicas, singulares ou
colectivas, ou a agrupamentos complementares de empresas ou enti-
dades de natureza semelhante, participar na sua constituição, admi-
nistração ou fiscalização, bem como, livremente, adquirir participa-
ções, como sócio ou accionista, em sociedades de responsabilidade
limitada ou ilimitada, qualquer que seja o seu objecto, e em sociedades
reguladas por leis especiais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 6250 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 remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Joana Margarida
Gonçalves Ferreira de Magalhães Barbosa e Pedro Travassos Afonso
Condado.

3 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção obrigató-
ria de dois gerentes.

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

5 � Para além dos poderes atribuídos por lei, a gerência tem po-
deres para comprar, vender ou trocar veículos automóveis.

ARTIGO 5.º

1 � As assembleias gerais da sociedade serão convocadas nos ter-
mos legais, e reunirão na sede ou em qualquer outro local escolhido
para o efeito, nos termos legais.

2 � A representação dos sócios por outros sócios, ou pelos côn-
juges, nas assembleias gerais ou nas deliberações sociais é livre e exi-
girá apenas a comunicação de tal facto, por escrito particular, ao
presidente da assembleia geral.

3 � A representação dos sócios por terceiros depende de docu-
mento com a assinatura reconhecida notarialmente onde estejam
contidos, concreta e minuciosamente, os poderes dessa representação

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas, a sociedade, em primeiro lugar, e depois os
sócios não cedentes, gozam do direito de preferência na proporção
das suas quotas, pelo preço resultante de balanço social especial a
elaborar para o efeito e referente ao final do mês anterior ao da data
de comunicação à sociedade por parte do sócio 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;
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f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral;

i) Em caso de divórcio ou de separação judicial de pessoas e bens
do seu titular, esta não lhe for adjudicada, salvo consentimento pré-
vio da própria sociedade.

2 � A contrapartida da amortização será calculada nos termos
referidos no artigo 6.º do presente contrato social, e será fraccionada
em duas prestações iguais, vencendo-se a primeira 180 dias após a
deliberação da amortização, e a segunda um ano depois.

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 alguns dos sócios ou terceiros.

4 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374295

QUINTA DA VILA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 872/021218; identificação de pessoa colectiva n.º 506258130;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021218.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º António Paulo Marques Fernandes, casado sob o regime de
comunhão geral de bens com Maria da Graça Domingues Mariano
Marques Fernandes, natural da freguesia de S. Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa e residente na Herdade da Aroeira, Rua dos
Ranúnclus, 58, Aroeira, Charneca da Caparica;

2.º Luís Filipe Camacho dos Santos Oliveira Ramiro, casado com
Maria Cristina Ribeiro Antunes da Cunha Oliveira Ramiro, mas dela
separado judicialmente de pessoas e bens, natural de Angola e resi-
dente na Alameda da Quinta Santo António, 9, 1.º direito, Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta da Vila � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Latino Coelho, 69-A,
freguesia de S. Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir, ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 12 500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da so-
ciedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida, 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 exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375496

PESSOAS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 182/030414; identificação de pessoa colectiva n.º 506555836;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/030414.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por: Ana Isabel Martins
Valadão dos Santos Sérgio Pessoa; Joana Sampaio Sérgio Pessoa Forjaz
de Lacerda; João Pedro Pais de Oliveira.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pessoas & Oliveira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira de
Melo, Galerias Saldanha, residence, loja 1/34, freguesia de S. Sebas-
tião da Pedreira, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho, importação, exportação e representação de malas, sapatos, car-
teiras, cintos e outros acessórios de moda.

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 10 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 remune-
rada conforme aí for deliberado.
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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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o 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; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, prestado por deliberação, tomada por
maioria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375470

MSR CLÍNICA MÉDICA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 457/020717; identificação de pessoa colectiva n.º 506200418;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020717.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por: Maria Sofia de Oliveira
Serra Alegra Rebocho de Oliveira, titular do bilhete de identidade
n.º 7331680, de 17 de Janeiro de 2001, dos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, médica titular da cédula profissional n.º 32337 emitida
em 6 de Dezembro de 1988, pela Ordem dos Médicos, natural da fre-
guesia da Lapa, concelho de Lisboa, casada com Miguel Nuno Monteiro
Rebocho de Oliveira sob o regime de separação de bens, residente na
Avenida do Doutor Mário Moutinho, lote 1733, 3.º esquerdo, Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MSR Clínica Médica � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Mário Moutinho,
lote 1733, 3.º esquerdo, freguesia de São Francisco Xavier, concelho
de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a actividade de prestação de cuidados
de saúde, consultas médicas de medicina geral e especialidades, servi-

ços de enfermagem, apoios domiciliários, análises clínicas, exames
complementares, importação e comercialização de equipamentos e
produtos médico-cirúrgicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros e encontra-se representado por uma quota de igual va-
lor nominal na titularidade da sócia única Maria Sofia de Oliveira Serra
Alegra Rebocho de Oliveira.

ARTIGO 4.º

A Sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do por ela exercido ou em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pertence à sócia Maria Sofia de Oliveira Serra
Alegre Rebocho de Oliveira, que desde já fica nomeada gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para que a Sociedade fique validamente
obrigada.

ARTIGO 6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a
sócia única e a Sociedade que visem a prossecução do objecto da So-
ciedade.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000219750

MKARIN INTERNACIONAL � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 460/020718; identificação de pessoa colectiva n.º 506183726;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.ª Carina Patrícia Ferreira e Costa, solteira, maior, natural da fre-
guesia de Alvalade, concelho de Lisboa, residente na Rua do Profes-
sor Barbosa Sueiro, 6, 3.º esquerdo, em Lisboa;

2.ª Maria Ferreira de Alegria Martins e Costa, divorciada, natural
da freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, residente
com a primeira outorgante.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MKARIN Internacional � Co-
mércio, Importação, Exportação e Têxteis, L.da e tem a sua sede na
Rua da Prata, 234, 1.º esquerdo, freguesia de S. Nicolau, concelho de
Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação social onde e quando o julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar agru-
pamentos complementares de empresas, constituir associações em partici-
pação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação,
representações de artigos têxteis e marroquinaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 6000 euros da sócia Carina Patrícia Ferreira e Costa e
uma do valor nominal de 4000 euros da sócia Maria Ferreira de Ale-
gria Martins e Costa.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares mediante deli-
beração tomada por unanimidade pelos sócios, até ao montante de
10 000 euros.
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2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 �A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos sócios.
3 � Ficam, desde já, designadas gerentes, as sócias Carina Patrícia

Ferreira e Costa e Maria Ferreira de Alegria Martins e Costa.
4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios; nas cessões onero-
sas a não sócios, a sociedade em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no ar-

tigo 7.º
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer

ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da sociedade.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea b)

do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação, dos sócios, poderão em sua substituição
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000219748

MPCI, MARKETING, PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO
NA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 558/020826; identificação de pessoa colectiva n.º 505883520;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/020826.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.ª Maria Cecília da Silva Farinha Temudo Barata, que também usa,
como declara, Maria Cecília da Silva Farinha Themudo Barata, divor-
ciada, natural da freguesia e concelho de Cascais, onde reside na Rua
de João Luís de Moura, 30, número de identificação fiscal 112159583;

2.º Fernando Sequeira Cristóvão, natural da freguesia do Socorro,
concelho de Lisboa, casado com Maria Isabel Rodrigues de Abreu Rosa,
no regime da separação de bens, residente na Rua de São Sebastião da
Pedreira, 125, 4.º, em Lisboa, número de identificação fiscal 105792160.

3.º Manuel Casimiro de Jesus Chantre, natural de Cabo Verde, ca-
sado com Darcy Pereira da Rocha e Silva Chantre, no regime da
comunhão geral, residente na Avenida de D. José I, 2, em Nova Oeiras,
Oeiras, número de identificação fiscal 122028872.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2, do arti-
go 64.º, do Código do Notariado, e que faz parte integrante da es-
critura lavrada no dia 17 de Maio de 2002, nas notas do 3.º Cartó-
rio Notarial de Lisboa.

Pacto social

1.º

Duração, denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma MPCI, Marketing, Publicidade e
Comunicação na Internet, L.da e tem a sua sede na Rua da D. Filipa

de Vilhena, 6, 1.º esquerdo, freguesia de S. João de Deus, concelho de
Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criadas,
transferidas ou encerradas sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação, ainda que no estrangeiro.

2.º

Objecto social

Desenvolvimento de actividades de marketing, publicidade e co-
municação, nomeadamente através da edição e gestão de páginas elec-
trónicas na internet.

3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais no valor no-
minal de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Fernando Sequeira Cristóvão, Manuel Casimiro de Jesus Chantre e à
sócia Maria Cecília da Silva Farinha Themudo Barata.

4.º

Divisão e cessão de quotas

1 � É livremente permitida a cessão de quotas no todo ou em
parte entre os sócios.

2 � A favor de terceiros, a sociedade terá direito de preferência
em, primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar pelo
valor que resultar do último balanço aprovado, quantia que será paga
em 24 prestações mensais e iguais, vencendo-se, a primeira, 60 dias
após a comunicação ao sócio.

5.º

Gerência da sociedade

1 �A gerência da sociedade, incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Fernando Sequeira
Cristóvão, Manuel Casimiro de Jesus Chantre e, ainda, o não sócio En-
genheiro José Manuel Miranda Themudo Barata, divorciado, morador na
Avenida de Frei Miguel Contreiras, 56, 10.º esquerdo, em Lisboa.

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

4 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor, e outros actos ou contratos estra-
nhos aos negócios sociais.

6.º

Amortização de quotas

1 � As quotas sociais poderão ser amortizadas pela sociedade nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular da quota;
b) Por falência, ou interdição de qualquer sócio;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada ou por qualquer forma

estiver sujeita a providência cautelar, venda ou adjudicação judicial;
d) Quando o respectivo titular tiver comportamento censurável

que ponha em risco o bom nome e a imagem da sociedade ou, mani-
festamente, revele desinteresse, negligência ou deslealdade para com
a sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberada no prazo de 90 dias con-
tados da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que a
fundamente, em assembleia geral em que não terá direito a voto o
sócio cuja quota for amortizável.

3 � O preço da amortização será:
a) Para amortização por acordo, o que for livremente fixado pelas

partes;
b) Nos restantes casos, o que resultar do último balanço aprovado de

balanço especialmente elaborado para o efeito pela pessoa responsável
pelas contas da sociedade, quantia que será paga em 24 prestações
mensais e iguais, vencendo-se, a primeira, 60 dias após a deliberação.

7.º

Suprimentos e prestações suplementares

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão os
juros acordados e serão retirados nos termos e condições conven-
cionados em assembleia geral, não podendo, contudo, o pagamento
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afectar a integridade do capital social e, bem assim, desde que nisso
todos acordem, prestações suplementares do capital, até ao dobro do
mesmo.

8.º

Assembleia geral

A assembleia geral é convocada pelo conselho de gerência, por carta
registada com pelo menos 15 dias de antecedência, podendo os sócios
fazer-se representar por terceiro.

9.º

Fiscalização

A fiscalização das contas da sociedade será atribuída a pessoa sin-
gular ou colectiva, nomeada em assembleia geral.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000219747

MAPANNE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 138/030331; identificação de pessoa colectiva n.º 506300170;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030331.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída entre Patrick Bleso dos San-
tos Morais de Carvalho, natural de França e mulher, Ana Isabel do
Amaral Ferreira Marques Morais de Carvalho, natural de Angola,
casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes na Calçada
do Monte, 104, rés-do-chão, em Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a firma MAPANNE � Sociedade Imobi-
liária, L.da

2.º

1 � A Sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do 1.º de De-
zembro, 80, 2.º, freguesia de S. José, concelho de Lisboa.

2 � A gerência, poderá mudar a sede da sociedade para qualquer
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas de representação
social em Portugal ou no estrangeiro.

3.º

A Sociedade tem por objecto a construção civil, compra e revenda
de bens móveis e imóveis, sua exploração e comercialização.

4.º

A Sociedade pode livremente, adquirir participações em socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e ainda, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada uma, uma de
cada um dos sócios Patrick Bleso dos Santos Morais de Carvalho e Ana
Isabel do Amaral Ferreira Marques Morais de Carvalho.

6.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre, bem como
a cessão de quotas dos sócios para os seus ascendentes e descendentes.
A cessão a estranhos à Sociedade carece do consentimento desta.

2 � A Sociedade tem direito de preferência nas cessões que os sócios
se proponham fazer a estranhos. Subsidiariamente, quando a sociedade
não quiser ou puder exercer esse direito, têm também os sócios não
cedentes tal preferência, na proporção das quotas que já possuírem.

7.º

1 � A gerência e administração da Sociedade, incumbe a ambos os
sócios, que desde já ficam designados gerentes, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A Sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

8.º

1 � A Sociedade pode amortizar quotas, no caso de penhora, ar-
resto ou arrolamento ou qualquer outra forma de procedimento exe-
cutivo que tenha sido objecto de tais medidas.

2 � A deliberação deve ter lugar no prazo de 90 dias contados do
conhecimento por algum gerente da sociedade do acto que permita a
amortização.

3 � A contrapartida da amortização será o valor nominal da quo-
ta a pagar em duas prestações semestrais e iguais, sem juros, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a data da deliberação.

9.º

Mediante deliberação da assembleia geral, aprovada por unanimi-
dade dos votos representativos do capital social, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital até ao montante glo-
bal de 50 000 euros.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000219743

PEVIAUTO � AUTOMÓVEIS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3084/931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503095419;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 250, 251 e 252/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 450 000$ para 5000 euros, tendo ficado o artigo 3.º com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito, é de 5000 euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota no valor de
3350 euros, pertencente ao sócio Deolindo Lucas Costa da Silveira, e
uma quota no valor de 1650 euros, pertencente ao sócio Américo
Lopes Pedro.

Certifico ainda que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 251/011227 �
Cessação de funções dos gerentes Deolindo Lucas Costa da Silveira e
Américo Lopes Pedro, por terem renunciado em 22 de Fevereiro de
2001.

Inscrição n.º 4; apresentação n.º 252/011227� Nomeação de ge-
rente, por deliberação de 22 de Fevereiro de 2001: José Manuel
Henriques França, divorciado, Rua de Costa Pinto, 61-65, Paço de
Arcos.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002393788

CHITA & CLARA, SOCIEDADE COMERCIAL
DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1445/900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502295589;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 199/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor nomi-
nal de 4500 euros, pertencente à sócia Maria Luísa Silvestre Sobreiro
Gonçalves, e outra de valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Maria Helena Lucas Belgrano.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 175 � 31 de Julho de 2003 16 268-(175)

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002393320

LOURES

BAZAR DA FLAMENGA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 053;
identificação de pessoa colectiva n.º 506556603; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/20030407.

Certifico que por escritura de 7 de Abril de 2003 exarada a fls. 73 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 329 do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I foi efectuado o
seguinte acto de registo: constituída a sociedade em epígrafe entre
Paulo Miguel Matias Luís e Sónia Margarida Matias Luís que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bazar da Flamenga � Comércio
de Produtos Alimentares e para o Lar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 5,
6.º direito, Quinta do Infantado, freguesia e concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e importação de
produtos alimentares, artigos de decoração para o lar, produtos de
higiene e limpeza, artigos de papelaria, jornais, publicações periódi-
cas e não periódicas, artigos de vestuário e acessórios, bijutarias, be-
bidas alcoólicas, lotarias, cartões telefónicos, tabaco e ferramentas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 16 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 8000 euros, cada tituladas uma por
cada sócio.

2 � Aos sócios maiores poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares 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 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 participações nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Miguel Matias
Luís.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002414602

MANUEL HENRIQUES VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 839;
identificação de pessoa colectiva n.º 500813914.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício dos anos de 2000 e 2001.

22 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2000988032

GABRIEL & ALEXANDRA � VIVEIROS DE HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 050;
identificação de pessoa colectiva n.º 506459764; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20030407.

Certifico que por escritura de 25 de Março de 2003 exarada a
fls. 82 do livro de notas para escrituras diversas n.º 708-A do Cartório
Notarial de Loures foi efectuado o seguinte acto de registo: constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gabriel & Alexandra � Viveiros
de Hortícolas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Liberdade, 11, lugar de
Salemas, freguesia de Lousa, concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do país ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste em horticultura e produtos de viveiro.
2 � A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se com

outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

ARTIGO 3.º

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, pertencentes uma a cada um dos sócios, Gabriel
Carlos da Costa Dias e Alexandra Isabel do Vale Araújo da Silva Dias.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os
sócios Gabriel Carlos da Costa Dias e Alexandra Isabel do Vale Araújo da
Silva Dias, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a intervenção
de qualquer um deles para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios ou descendentes, porém a cessão a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade tendo esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo sempre direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal com voto unânime de todos os sócios até ao montante global de
10 000 euros.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000220400



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 175 � 31 de Julho de 200316 268-(176)

EXPLOTUGAL � OBRAS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 381;
identificação de pessoa colectiva n.º 505066750.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000220427

CONSTRUÇÕES CARVALHO & FELIZARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 079;
identificação de pessoa colectiva n.º 504291459.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000220424

PROTAS DO OUTEIRO � PROJECTOS
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 696;
identificação de pessoa colectiva n.º 503666513.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000220422

NOVA CONSERVAÇÃO � RESTAURO E CONSERVAÇÃO
DO PATRIMÓNIO ARTÍSTICO-CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 282;
identificação de pessoa colectiva n.º 503278912.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos aos exercícios dos anos de 1997, 1998, 1999, 2000 e
2001.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000220418

BOUTIQUE CATARINO � PRONTO A VESTIR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 525;
identificação de pessoa colectiva n.º P504862006.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000644783

JAPORTE � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 400;
identificação de pessoa colectiva n.º 505275740.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000648665

LUÍS JANARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 163;
identificação de pessoa colectiva n.º 502879521.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000644589

LOURESPAÇO � CENTRO DE ESTUDOS
E APOIO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 832;
identificação de pessoa colectiva n.º P505048302.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000644805

CAFÉ RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 869;
identificação de pessoa colectiva n.º 503131660.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000801277

HABISTOCK � CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6796;
identificação de pessoa colectiva n.º 502036206.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000646166

MARQUES & OLÍMPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9812;
identificação de pessoa colectiva n.º 504969552.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000646220

ECOGEN, SERVIÇOS DE ENERGIA DESCENTRALIZADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 903;
identificação de pessoa colectiva n.º 504563483.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000643825

GASAUTO, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, AUTOMÓVEIS
E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4716;
identificação de pessoa colectiva n.º 501442456.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000641407

CONSTRADAS � ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4318;
identificação de pessoa colectiva n.º 501325174.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000641415

NASCIMENTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1026;
identificação de pessoa colectiva n.º 501389644.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000641423

NOVA CITACOR � METALIZAÇÃO E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 023;
identificação de pessoa colectiva n.º 504547160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2000.

5 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000699650

NOVIREDE � NOVA INDÚSTRIA DE REDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7524;
identificação de pessoa colectiva n.º 502261870.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

12 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001390262

NOVA CITACOR � METALIZAÇÃO E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 023;
identificação de pessoa colectiva n.º 504547160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

15 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000799000

VAL DO CARRO � CAFÉ CERVEJARIA E SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 834;
identificação de pessoa colectiva n.º 504192124.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

17 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000770541

FCM � CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 363;
identificação de pessoa colectiva n.º 502956445.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

17 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000699723

LIGALUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 271;
identificação de pessoa colectiva n.º 503768260.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

17 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001390270

NUNO MIGUEL HENRIQUES � MÉDICO RADIOLOGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 379;
identificação de pessoa colectiva n.º 503907308.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2002415781

LUSO ESTUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8136;
identificação de pessoa colectiva n.º 502461373; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 4/20020902.

Certifico que por escritura de 24 de Junho de 2002, exarada de
fls. 37 a 40 do livro de notas para escrituras diversas n.º 291-J do
2.º Cartório Notarial de Lisboa, foi aumentado o capital de
1995,20 euros para 5000 euros tendo sido alterado o artigo 3.º do
contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 1665,62 euros, per-
tencente ao sócio Virgílio Manuel Rodrigues, uma de 1665,62 euros,
pertencente ao sócio Carlos Alberto dos Santos Saraiva; uma de
418,72 euros, pertencente ao sócio Francisco Eusébio; e, uma de
1250 euros, pertencente, em comum e sem determinação de parte ou
direito, aos sócios Francisco Eusébio, Rui Manuel Garcia Eusébio,
Gabriela Maria Garcia Eusébio Luís, Francisco José Garcia Eusébio e,
Nuno Miguel Garcia Eusébio.

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

Está conforme.

17 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001234139

O TABULEIRO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3329;
identificação de pessoa colectiva n.º 500923078; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: (of.) 13 e 14/20030428.

Certifico que por escritura de 11 de Março de 2003, exarada de
fls. 13 a 15 do livro de notas para escrituras diversas n.º 330-J do 26.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: Ana Cláudia Cardoso da Cruz Caetano.
Causa: renúncia.
Data: 11 de Março de 2003.
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Mais certifica que foi alterado o artigo 4.º do contrato social, que
passa a ter a seguinte redacção: 

ARTIGO 4.º

O capital social é de 49 879,78 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
24 939,89 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Antero Dias
Caetano e Maria da Conceição Cardoso da Cruz Caetano.

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

Está conforme.

7 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002408661

FERNANDO PEREIRA DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4023;
identificação de pessoa colectiva n.º 501252320; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 7 e 8/20030428.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Eleutério Carvalho das Neves.
Causa: falecimento.
Data: 22 de Agosto de 1998.

Facto: nomeação de gerente.
Gerente: a sócia Emília Ferreira Teodoro de Carvalho, casada,

Urbanização do Olival de Frades, lote 31, Apelação.
Data da deliberação: 10 de Março de 2003.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002408645

HERMÍNIO DUARTE PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 979;
identificação de pessoa colectiva n.º 973540362; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 22/20030424.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Tânia Marisa Batalha Pedro, solteira, maior, Rua de

D. Manuel I, lote 2, Portela de Azóia.
Data da deliberação: 17 de Março de 2003.

Está conforme o original,

6 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela dos Santos
Saraiva. 2002409331

REGALIAS, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 692;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20021205.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções.
Gerente: António Miguel Baeta Tavares Regal.
Data: 22 de Julho de 1997.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela dos Santos
Saraiva. 2001232853

ALTACAM � PROMOÇÕES, DECORAÇÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8448;
identificação de pessoa colectiva n.º 502549939; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 9/20030424.

Certifico que por escritura de 26 de Julho de 2002, exarada de
fls. 102 a fls. 103 do livro de notas para escrituras diversas n.º 907-B
do 1.º Cartório Notarial de Sintra, foram alterados os artigos 2.º e
corpo do 4.º do pacto social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste nas actividades de distribuição,
comercialização, representações, importação e exportação de produ-
tos industriais, alimentares, decorativos, domésticos e para escritó-
rios, promoções e brindes; móveis modulados para decorações de es-
paços; máquinas de distribuição de alimentos e brindes; serviços de
assistência de gestão, organização e projectos; construção de edifícios
para venda; compra e venda de bens imobiliários; arrendamento de bens
imobiliários; revenda de bens imobiliários adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
Gerente nomeado: Carlos Manuel Correia Alves.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2003144374

CLEMIRA � CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 080;
identificação de pessoa colectiva n.º P506489078; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/20030424.

Certifico que por escritura de 13 de Março de 2003, exarada de
fls. 114 a fls. 115 do livro de notas para escrituras diversas n.º 1214-C
do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe entre: Isidro da Silva Fernandes e Maria Clemência Gonçal-
ves da Silva Fernandes, que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma e sede

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLEMIRA � Café e Paste-
laria, L.da, vai ter a sua sede na Rua de José Dias Coelho, 4, freguesia
de são João da Talha, concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de repre-
sentação social.

CAPÍTULO II

Objecto

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto café e pastelaria.

CAPÍTULO III

Capital

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já entrado na caixa social, é de 5000 euros e
está dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada sócio.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a cinco
vezes o capital social.

CAPÍTULO IV

Órgãos e representação

ARTIGO 4.º

1 � A gerência  da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, podendo ser ou não remunerada, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Maria Cle-
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mência Gonçalves da Silva Fernandes e à não sócia Palmira Rodrigues
Fernandes Martins, casada, residente na Rua de Gonçalo Braga, 16,
3.º esquerdo, freguesia de Moscavide, concelho de Loures, desde já
designadas gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura conjunta das duas
gerentes.

3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de fa-
vor, fianças, abonações, ou em quaisquer outros actos estranhos aos
negócios sociais.

CAPÍTULO V

Sócios e direitos dos sócios

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.

CAPÍTULO VI

Quotas

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre, porém, as cessões
totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios, dependem
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.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2001393431

FORMATAR � INFORMÁTICA E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 999;
identificação de pessoa colectiva n.º 503397237.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000220417

AUTO MIXTO � DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO
E ALUGUER DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 684;
identificação de pessoa colectiva n.º 503335762.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000220415

PÃOVENDA � VENDAS E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 673;
identificação de pessoa colectiva n.º P973447370.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 1000220413

MOVILUA E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 068;
identificação de pessoa colectiva n.º P973761237.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 1000220411

J. SERRA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 634;
identificação de pessoa colectiva n.º 503580996.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 1000220409

C. M. S. G. � TÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 159;
identificação de pessoa colectiva n.º P505180820.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 1000220408

FONSECA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 092;
identificação de pessoa colectiva n.º 505168391.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 1000220406

VAROFILES � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS
E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7590;
identificação de pessoa colectiva n.º 502297727.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 1000220404

AUTO TÁXIS LOURIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9829;
identificação de pessoa colectiva n.º 500538964.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 1000220402

GODINHO INDUSTRIAL � VEDANTES E BORRACHAS
DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 862;
identificação de pessoa colectiva n.º 501190805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000220399
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BFJ ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 296;
identificação de pessoa colectiva n.º P505275830.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Sil-
va Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000220416

RUFIMOB � IMÓVEIS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 779;
identificação de pessoa colectiva n.º 504566610.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Sil-
va Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000220414

AUTO TÁXIS CELORICENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 361;
identificação de pessoa colectiva n.º P504747231.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000220412

AUTO TÁXIS CASTELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 283;
identificação de pessoa colectiva n.º P504727559.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000220407

ODIVELBRINDE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES,
NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 876;
identificação de pessoa colectiva n.º 503371696.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000220405

TURCOCEL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 858;
identificação de pessoa colectiva n.º 503131679.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000220403

GERAÇÃO ESPONTÂNEA � PRODUTORES GRÁFICOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 537;
identificação de pessoa colectiva n.º 504847589; data da apresen-
tação: 20020717.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

15 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 1000220398

TIME TO TRAIN � FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 970;
identificação de pessoa colectiva n.º 505149486.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 1000220397

S2MR � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 557;
identificação de pessoa colectiva n.º P974517500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 1000220396

JOÃO RISQUES � CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 300;
identificação de pessoa colectiva n.º P505289008.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

18 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000220395

MAURÍCIO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9292;
identificação de pessoa colectiva n.º 501683796.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 1000220394

SOANTENAS � ANTENAS E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 199;
identificação de pessoa colectiva n.º P972164120.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 1000220393

RATIFONE � MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÕES
E TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 427;
identificação de pessoa colectiva n.º 505335433.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 1000220392
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TECNOCOSMÉTICA � PRODUTOS COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 075;
identificação de pessoa colectiva n.º 502964170.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000220391

DIÉTICA � SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES
E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 875;
identificação de pessoa colectiva n.º 503131687.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000220390

FABICAÇA � FABRICO DE CARTUCHOS PARA CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 752;
identificação de pessoa colectiva n.º 504162683.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000220389

SPORTFABI � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 753;
identificação de pessoa colectiva n.º 504162675.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000220388

RITER � EDIFICADORA DE CONSTRUÇÕES CIVIS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 305;
identificação de pessoa colectiva n.º 500233012.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

29 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
Gonçalves. 1000220387

VICENTE LENGE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 568/
20030621; identificação de pessoa colectiva n.º P505818965; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20030621.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato por Vicente Lenge, solteiro, maior, natural de
Angola, de nacionalidade angolana, residente na Rua de Santa Teresa
d�Ávila, Edifício 1A, freguesia de Santo António dos Cavaleiros, con-
celho de Loures, número de identificação fiscal 214307581.

Verifiquei a identidade do outorgante por declaração dos abonado-
res Maria da Conceição Antão Zenida Alves, casada, residente na Rua
de Angola, lote 2, 2.º esquerdo, Loures e Silva Manuel Suco Júnior,
solteiro, maior, residente na Praceta do Padre António Vieira, edifí-
cio 2B, 6.º D, Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures,

cuja identidade verifiquei pela exibição dos bilhetes de identidade res-
pectivamente n.os 6237401, emitido em 5 de Fevereiro de 2001 e
16204091, emitido em 20 de Abril de 1998, ambos por Lisboa.

E por ele foi dito que, pela presente escritura, celebra um contrato
de sociedade comercial por quotas unipessoal, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a Vicente Lenge, Unipessoal, L.da e tem a sua
sede na Rua de Santa Teresa d�Ávila, Edifício 1 A, 10.º A, freguesia
de Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto subempreitadas de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota pertencente exclusiva-
mente ao único sócio Vicente Lenge.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio Vicente Lenge.
2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Ficam, desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre
o sócio único e a sociedade, desde que estes sirvam à prossecução do
objecto da sociedade e obedeçam à forma legalmente prescrita.

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
1000220386

TRANSPORTES ANTÓNIO FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 103;
identificação de pessoa colectiva n.º 503986437.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2000290035

CENTRO DE EXPLICAÇÕES NOVO MILÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 429;
identificação de pessoa colectiva n.º P505310082.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2000699111

NATÁLIA ARAGÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 652;
identificação de pessoa colectiva n.º 502959188.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

28 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2001015100
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MEZURAS & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 966;
identificação de pessoa colectiva n.º P974464449.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

28 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2001234376

MEZURAS & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 966;
identificação de pessoa colectiva n.º P974464449.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

28 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000692834

CONTAGÁS � PORTUGAL EQUIPAMENTOS
E TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 653;
identificação de pessoa colectiva n.º 503075345.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 1000209942

NUNO CORREIA � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 021/
20030324; identificação de pessoa colectiva n.º P506485986; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030324.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato por Nuno Miguel dos Santos Correia, solteiro,
maior, natural de Lisboa, freguesia de S. Sebastião da Pedreira, resi-
dente na Rua de Fernando Sousa Ribeiro, lote 11, S. João da Talham
Loures, número fiscal 194935698.

Verifiquei a sua identidade pela exibição do bilhete de identidade
n.º 11040326, de 16 de Setembro de 1998, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Declarou que pela presente escritura constitui uma sociedade
unipessoal por quotas que fica a reger-se pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Nuno Correia � Transportes Unipes-
soal, L.da, com sede na Rua de Fernando Sousa Ribeiro, lote 11,
S. João da Talha, freguesia do mesmo nome, concelho de Loures.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste em recolha, transporte e entrega de do-
cumentos e encomendas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor pertencente ao
sócio Nuno Miguel dos Santos Correia.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do único sócio Nuno Miguel
dos Santos Correia, desde já nomeado gerente, obrigando-se a socie-
dade com a assinatura de um gerente.

5.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, desde que previa-
mente fixadas as importâncias em acta, bem como as condições de
reembolso.

6.º

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de capital,
até ao dobro do capital social.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2003193294

VIVIOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 355;
identificação de pessoa colectiva n.º P505387328.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002403287

JORA � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 525;
identificação de pessoa colectiva n.º 503113450.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2002408076

UNIQUÍMICA � UNIÃO QUÍMICA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4771;
identificação de pessoa colectiva n.º 501428356.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000801200

GARCIA VAZQUES, ENGENHARIA E GESTÃO
DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 650;
identificação de pessoa colectiva n.º 503036471.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2002408980

BOUÇA & FARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 454;
identificação de pessoa colectiva n.º 503009415.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000801234

SOBAGUETES � SOCIEDADE COMERCIAL
DE BAGUETES E ACESSÓRIOS PARA QUADROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7522;
identificação de pessoa colectiva n.º 502260289.
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Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000981763

SODULAX � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS QUÍMICOS E LACAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 652;
identificação de pessoa colectiva n.º 500270880.

Certifico que, foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2000645780

SIOLI � CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 055;
identificação de pessoa colectiva n.º 506033619; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20030408.

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2002, exarada de
fl. 146 a fl. 148 do livro de notas para escrituras diversas n.º 788-B
do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SIOLI � Construção de Empreendi-
mentos Imobiliários, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Joaquim Afonso, 4,
rés-do-chão, em Lousa, freguesia de Lousa, concelho de Loures.

2 � A gerência poderá mudar a sede da sociedade para qualquer
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas de representação
social.

3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios, gestão
de empreendimentos imobiliários, construção civil e obras públicas e
compra e venda de materiais de construção civil e prédios revenda.

4.º

A sociedade pode livremente, adquirir participações em sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e ainda, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das duas seguintes quotas: uma de
4750 euros da sócia Haywood Marketing And Investiments Limited,
e uma de 250 euros do sócio Carlos Alberto Tavares Amaral de Brito.

6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos
à sociedade carece do consentimento desta.

2 � A sociedade tem direito de preferência nas cessões que os sócios
se proponham fazer a estranhos. Subsidiariamente, quando a sociedade
não quiser ou puder exercer esse direito, têm também os sócios não
cedentes tal preferência, na proporção das quotas que já possuírem.

7.º

A sociedade pode amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Transmissão em virtude de qualquer processo judicial ou admi-

nistrativo;
d) Alienação por qualquer sócio da referida quota com infracção

do disposto no artigo anterior;

e) Quando o respectivo sócio não praticar os actos necessários para
ceder a quota à sociedade ou aos demais sócios, se tiver exercido o
direito de preferência nos termos do artigo anterior.

8.º

A gerência e administração da sociedade será exercida por sócios
ou não sócios que sejam designados em assembleia geral.

9.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
2 � É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em letras de fa-

vor, fianças, abonações e em todos os outros documentos alheios aos
negócios sociais, respondendo individualmente pelas obrigações que
forem assumidas.

3 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

4 � Fica desde já designado gerente o sócio Carlos Alberto Tavares
Amaral de Brito.

10.º

No caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários todos os sócios
que procederão à liquidação e partilha conforme convencionarem e,
na falta de acordo, será todo o activo e passivo adjudicado ao sócio
que melhor proposta fizer.

11.º

Mediante deliberação da assembleia geral, aprovada por unanimi-
dade dos votos representativos do capital social, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital até ao montante glo-
bal de 10 000 euros, podendo os sócios fazer suprimentos à sociedade
nos termos que forem acordados em assembleia geral.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002415471

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA
DO PARQUE DAS NAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 057;
identificação de pessoa colectiva n.º 506458628; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/20030408.

Certifico que, por escritura de 12 de Março de 2003, exarada de
fl. 133 a fl. 134 do livro de notas para escrituras diversas n.º 829-B
do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Clínica Médica e Dentária do
Parque das Nações, L.da, e tem a sua sede na Alameda dos Oceanos,
lote 4.40.01, loja 7, fracção Z, freguesia de Moscavide, concelho de
Loures.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício de medicina dentária e
especialidades médicas de prática clínica em ambulatório; posto de
colheitas de produtos biológicos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, uma do sócio
Ricardo Miguel Lajas Rainha e outra da sócia Maria Helena dos San-
tos Lajas.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a quem for nomeado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Ricardo
Miguel Lajas Rainha.

5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios e seus descendentes é livre
mas a estranhos, carece do consentimento expresso da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos os sócios, primeiro e a sociedade
depois, gozam do direito de preferência na sua aquisição.
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6.º

A sociedade fica obrigada, em todos os actos ou contratos, pela
assinatura de um gerente ou pela de mandatário de acordo com os
poderes que lhe forem conferidos.

7.º

A sociedade poderá subscrever participações noutras sociedades,
ainda que com objecto social diferente do seu ou em sociedades sujei-
tas a leis especiais e pertencer a agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002415056

ÁGUA SOLAR � SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 561;
identificação de pessoa colectiva n.º 504706977; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/20030409.

Certifico que, por escritura de 26 de Março de 2003, exarada a
fl. 37 do livro de notas para escrituras diversas n.º 606 L do 5.º Car-
tório de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Foram alterados o n.º 2 do artigo 20.º, n.º 2 do artigo 22 e n.º 3 do
artigo 28.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 20.º

2 � Os membros da mesa são eleitos para um mandato de um ano,
podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 22.º

2 � Os membros do conselho de administração são eleitos para um
mandato de um ano, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 23.º

3 � O fiscal único efectivo e suplente serão eleitos para um manda-
to de um ano, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2000695426

AUTO TÁXIS DE AMÂNDIO LOPES DA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 058;
identificação de pessoa colectiva n.º 500590168; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 11/20030410.

Certifico que, por escritura exarada a fl. 100 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 149 I a fl. 2 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 150 I do 12.º Cartório Notarial de Lisboa, foi alterado o
artigo 1.º do contrato da sociedade em epígrafe que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Tem a sua sede na Urbanização dos Areeiros, lote 48, 3.º, esquer-
do, São João da Talha, Loures.

Mais se certifica que o texto completo do contrato na sua redac-
ção actualizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002415870

REALVAZ � GESTÃO, PLANEAMENTO E EXECUÇÃO
DE OBRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 741;
identificação de pessoa colectiva n.º 502722290.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercícios dos anos de 2000 e 2001.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2000696406

ABEL NOBRE CORREIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 911;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505769883.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002933014

CELESTE SOUSA ALMEIDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 909;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505717387.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002933022

JEMP � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 613;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505250098.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2001140100

JOCONDE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 811;
identificação de pessoa colectiva n.º P 973932457.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000979343

MOSCAVIDAURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7398;
identificação de pessoa colectiva n.º 502223090.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2001231229

S. SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 414;
identificação de pessoa colectiva n.º 500554331.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000801188
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FARMA 2 � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAL CLÍNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8933;
identificação de pessoa colectiva n.º 502636041.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000645682

AUTO-MECÂNICA PROGRESSO DE MONTEMURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 965;
identificação de pessoa colectiva n.º P 972613269.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2001239033

GALVÃO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4448;
identificação de pessoa colectiva n.º 501357432.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000690378

AQUIBIOL, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3262;
identificação de pessoa colectiva n.º 500898871.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000690637

AFNA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 275;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504812750.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2002408696

IMAGINE VIRTUAL � ARQUITECTURA E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 689;
identificação de pessoa colectiva n.º 505239310.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2002408963

ROTARCO � SOCIEDADE TÉCNICA DE AR COMPRIMIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4351;
identificação de pessoa colectiva n.º 501325891.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2002408033

LIDERLUZ � ILUMINAÇÃO E MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 142;
identificação de pessoa colectiva n.º 503441040.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000698913

ARTUR RICARDO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5016;
identificação de pessoa colectiva n.º 501472533.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000698921

P. P. A. � SOCIEDADE E REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 634;
identificação de pessoa colectiva n.º 503806196.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

19 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2000698891

HSTI � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 768;
identificação de pessoa colectiva n.º 505007177.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2000 e 2001.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2001391005

CENTRAL � ALUMÍNIOS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6203;
identificação de pessoa colectiva n.º 501823697.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002414750

PROINCA � PRODUÇÃO E INDÚSTRIA DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 405;
identificação de pessoa colectiva n.º 503193461.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2000648878
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AUTO TÁXIS MANUEL & MURTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 275;  iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505241056.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2001.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2001259514

GRADIPORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 955;
identificação de pessoa colectiva n.º 503666548.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2001.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2001259549

TÁXIS PENA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 390;
identificação de pessoa colectiva n.º 504533460.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2001.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2000649882

EUROSEMEDO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9976;
identificação de pessoa colectiva n.º 502900636.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2001.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2000699553

ODEMES � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 700;
identificação de pessoa colectiva n.º 504884603.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2001.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2000699545

PIRATA CLUBE DE VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9376;
identificação de pessoa colectiva n.º 502746009.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

10 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis Andrade Cardoso Gonçalves. 2002408025

POSTLOG � SERVIÇOS POSTAIS E LOGÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 038;
identificação de pessoa colectiva n.º 504520296; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 1 e 2/20030505.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: cessação de funções de vogal do conselho de administração.
Vogal: Vera Martins Pinto Teixeira Patrício Gouveia.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Abril de 2003.

Facto: nomeação de vogal do conselho de administração para o
triénio em curso de 2002/2004.

Vogal: Luís Alberto Ferreira Centeno Fragoso, casado, residente na
Rua de Casal de Santa Leonor, 2, 3.º, B, Oeiras.

Data da deliberação: 30 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002409315

MUXIMA VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 077;
identificação de pessoa colectiva n.º 506536904; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/20030423.

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2003, exarada de
fl. 65 a fl. 67 do livro de notas para escrituras diversas n.º 106 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
II, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Muxima Viagens e Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Dr. Rui Andrade, 6, 3.º,
esquerdo, freguesia de Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização e venda de viagens
turísticas. Reserva de serviços em empreendimentos turísticos, em casas
e em empreendimentos de turismo no espaço rural e nos estabeleci-
mentos ou projectos declarados de interesse para o turismo; bilhetei-
ra e reserva de lugares em qualquer meio de transporte. Representa-
ção de outras agências de viagens e turismo, nacionais ou estrangeiras,
ou de operadores turísticos estrangeiros, bem como a intermediação
na venda dos respectivos produtos; recepção, transferência e assis-
tência a turistas; obtenção de passaportes, vistos. Reserva de bilhetes
para espectáculos; organização de congressos e outros eventos; reali-
zação de operações cambiais para os clientes; intermediação em con-
trato de aluguer de veículos sem condutor; comercialização de seguros
de viagem e de bagagem; venda de guias turísticas e outras publica-
ções; transporte turísticos; prestação de serviços ligados ao acolhi-
mento turístico (ex: visitas a museus, monumentos históricos).

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 48 000 euros pertencente à sócia Maria Clara Fernandes
Macarrão e duas iguais do valor nominal de 26 000 euros, cada uma e
uma de cada um dos sócios Joaquim Vargas Salvador e Carlos Manuel
Azevedo Correia.

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 � Ficam desde já nomeados gerente, 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 empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000648908
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ULISSES & GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 090;
identificação de pessoa colectiva n.º 506576434; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20030502.

Certifico que, por escritura de 30 de Abril de 2003, exarada de
fl. 22 a fl. 24 do livro de notas para escrituras diversas n.º 107 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
II, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Ulisses Gentil Ra-
mos da Costa e Rui Fernandes Gouveia que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ulisses & Gouveia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Descobertas, 53,
2.º, direito, freguesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias por meio de veículos automóveis com peso bruto igual
ou inferior a 3,5 toneladas. Comércio por grosso de produtos alimen-
tares e outros. Prestação de serviços de estafetagem, consultadoria
empresarial e serviços de logística.

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 � 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 remune-
rada 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 empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o 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; e
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 ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000648940

COOKSTAR � CONFECÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 192;
identificação de pessoa colectiva n.º 505769506; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/20030407.

Certifico que, por escritura de 7 de Janeiro de 2003, exarada de
fl. 69 do livro de notas para escrituras diversas n.º 181 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Foi aumentado o capital de 127 500 euros para 435 000 euros tendo
sido alterado o n.º 1 do artigo 3.º do contrato que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
435 000 euros, representado por 87 000 acções nominativas, do va-
lor nominal de 5 euros cada.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002414645

STUARIO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 052;
identificação de pessoa colectiva n.º 506547299; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/20030407.

Certifico que, por escritura de 7 de Abril de 2003, exarada a
fl. 140 do livro de notas para escrituras diversas n.º 104 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe, entre Nuno José Rodrigues
Duarte Bexiga e Isabel Maria Silva Nogueira dos Santos Duarte Bexi-
ga que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma STUARIO � Consultores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Passeio Ilha dos Samores,
lote 4.23.02 A, freguesia de Moscavide, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de consultoria para
os negócios e a gestão. Prestação de serviços, formação, importação
e exportação, representações, comércio por grosso e a retalho e ela-
boração de programação e equipamento informáticos.

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 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, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Nuno José Rodrigues
Duarte Bexiga.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

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; e
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 ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002414599

LIMÃO & LIMÃO, L.DA

(anteriormente ANSELMO & LIMÃO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 423;
identificação de pessoa colectiva n.º 504789252; inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 12 e 13/20030407.

Certifico que, por escritura de 2 de Abril de 2003, exarada a
fl. 135 do livro de notas para escrituras diversas n.º 328 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Foram alterados o nome da sociedade, a sede e nomeada gerente a
não sócia Maria Cristina Barradas Lopes tendo sido alterados os n.os

1 e 2 do artigo 1.º e n.º 4 do artigo 4.º que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Limão & Limão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de José Augusto Gouveia,
1, 2.º, D, lugar e freguesia de Santo António dos Cavaleiros, concelho
de Loures.

ARTIGO 4.º

4 � São gerentes, o sócio Rui Miguel de Almeida Limão e a não
sócia Maria Cristina Barradas Lopes, já nomeados.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002414521

VALORSUL � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA (NORTE), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 648/
20000427; identificação de pessoa colectiva n.º 503295779;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 11 e 12/20030422.

Certifico que, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22, apresentação n.º 11/

20030422.
Facto: Cessação de funções do administrador Demétrio Carlos

Alves.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Janeiro de 2003.

Inscrição n.º 23, apresentação n.º 12/20030422.
Facto: Designação de administrador executivo, por cooptação.
Administrador: Rogério António Coimbra Domingues, casado, re-

sidente na Rua de Alto de Petrogal, Vila da Amizade, Sintra.
Data da deliberação: 30 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2002408386

BRUTILUZ, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 075/
20030422; identificação de pessoa colectiva n.º P-506489060;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030422.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Bruno
Diniz Lourenço e Tiago Miguel Diniz Lourenço, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRUTILUZ, Instalações
Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Sebastião, lote 23,
Portela da Azóia, freguesia de Santa Iria de Azóia, concelho de Loures.

3 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho e bem assim criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas legais de representação no território
nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social a instalação de material eléc-
trico.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5010 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2505 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

§ único. Em assembleia geral por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital social, podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao triplo do capital.

4.º

A cessão de quotas a não sócios carece de autorização da socieda-
de, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar e,
depois dela, aos sócios não cedentes.

5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado, será exercida por um ou mais gerentes a
designar em assembleia geral.
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2 � Ficam designados gerentes ambos os sócios e também o não
sócio Dário da Conceição Lourenço, casado, residente na Rua de São
Sebastião, lote 23, Portela da Azóia, Santa Iria de Azóia, Loures.

3 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

6.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.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas, sem o consentimento dos
respectivos titulares nos casos das respectivas quotas serem objecto
de arrolamento, penhora, ou qualquer outra forma de apreensão judi-
cial ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em consequência
de um processo judicial.

2 � As quotas poderão ser ainda amortizadas sem o consentimento
dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de alguma
obrigação sem prévio e expresso consentimento da sociedade, bem
como se os respectivos titulares forem julgados falidos ou insolventes.

3 � 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 da amortização.

4 � As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço,
podendo a sociedade deliberar que, em sua vez, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios ou a terceiros.

8.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por cartas
registadas com aviso de recepção, enviadas aos sócios com a antece-
dência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2000693458

PEREIRA, BRAZ & BRITO � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 255/
940722; identificação de pessoa colectiva n.º 503305618; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 15/20030422.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas quotas per-
tencentes ao sócio Hélder Afonso Matias, uma no valor nominal de
1895,43 euros, bem próprio dele, e outra no valor nominal de
1502,40 euros, bem comum do casal, e uma quota pertencente à sócia
Maria Alzira da Silva Afonso Matias, no valor nominal de
1602,17 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2002415242

TRIALAR � LAR DE IDOSOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 246;
identificação de pessoa colectiva n.º 504378457; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20030423.

Certifico que por escritura de 18 de Fevereiro de 2003, exarada de
fl. 7 a fl. 7 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 248-J do
Cartório Notarial de Moscavide, foi efectuado o seguinte acto de re-
gisto:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002408190

MOSCAVIDEGAZ � DISTRIBUIDORA DE GAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8058;
identificação de pessoa colectiva n.º 502441372; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 8/20030423.

Certifico que por escritura de 26 de Março de 2003, exarada de
fl. 100 a fl. 100 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 834-
B, do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Março de 2003.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000680178

ANA, EDMUNDO & ELISABETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 076;
identificação de pessoa colectiva n.º 506518752; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20030423.

Certifico que por escritura de 17 de Março de 2003, exarada de
fl. 16 a fl. 17 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 355-H
do 18.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe, entre Maria Ana Aguiar Alves Costa, Edmundo Caramelo
Fouto e Elisabete Aguiar Alves Xavier, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Ana, Edmundo & Elisabete, L.da e vai
ter a sua sede na Praceta de Alexandre Herculano, Centro Comercial
Cidade Nova, loja 40, freguesia de Santo António dos Cavaleiros,
concelho de Loures.

2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante e
actividades hoteleiras similares.

3.º

O capital social é de 5007 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais de
1669 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração 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, são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

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.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mí-
nima de 15 dias.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001392788

SOLOBYTE, CONSULTORIA E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 090;
identificação de pessoa colectiva n.º 505130637; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030423.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: João Pedro Nunes de Castro.
Causa: renúncia.
Data: 10 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002408521

JOSÉ ALVES & NUNO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 154;
identificação de pessoa colectiva n.º 506035654; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20030424.

Certifico que por escritura de 14 de Abril de 2003 do 22.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi alterado o artigo 2.º do contrato social que
passa a ter a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de terrenos e reven-
da dos adquiridos pata esse fim. Construções e aluguer.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
2002408220

BATISTA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 242;
identificação de pessoa colectiva n.º 501346732; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 20; números e data das
apresentações: (of.) 7 e 6/20030424.

Certifico que por escritura de 27 de Março de 2003 exarada de
fl. 63 a fl. 67 do livro de notas para escrituras diversas n.º 584-G do
1.º Cartório Notarial de Lisboa, foi aumentado o capital de
10 020 euros para 20 000 euros, tendo sido alterados os artigos 2.º,
4.º n.º 3 e aditado o 7.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de 20 000 euros,
e acha-se dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
10 000 euros da sócia Aldina Marques Batista, uma do valor nominal
de 1000 euros da sócia Margarida de Almeida Alves Mendes, uma do
valor nominal de 4000 euros do sócio António Pereira Sanlez e uma
do valor nominal de 5000 euros do sócio Bruno Miguel Fernandes
Almendra.

ARTIGO 4.º

3 � São designados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações em socieda-
des com o objecto diverso do seu e integrar agrupamentos comple-
mentares de empresas, constituir associações em participação e con-
sórcios.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções.
Gerentes: Manuel Lopes dos Santos e Fernanda Lourenço das Ne-

ves Fonseca.
Causa: renúncia.
Data: 27 de Março de 2003.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2002408530

COISAS DE PANO, COMÉRCIO E MANUFACTURAÇÃO
DE ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 078;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506485064; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20030424.

Certifico que por escritura de 7 de Março de 2003, exarada de
fl. 106 a fl. 107 do livro de notas para escrituras diversas n.º 472 D
do 11.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe entre, Teresa Paula Freitas Vieira Jorge da Silva e António
Marques Vieira, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Coisas de Pano, Comércio e
Manufacturação de Artigos Têxteis, L.da, tem a sua sede na Rua de
São Tomé, lote 21, loja direita, localidade e freguesia de Prior Velho,
concelho de Loures.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar a
sede social para qualquer lugar dentro do concelho de Loures ou de
um concelho limítrofe e pode criar, ou extinguir, sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro, com dispensa de qualquer deliberação so-
cial.

2.º

O objecto da sociedade consiste na manufacturação e comércio de
artigos têxteis, de moda, de decoração e lingerie.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 12 500 euros pertencente ao sócio António Marques Vieira
e uma quota no valor nominal de 12 500 euros pertencente à sócia
Teresa Paula Freitas Vieira Jorge da Silva.

§ único. Podem ser exigidas prestações complementares aos sócios
até ao montante de 100 000 euros.

4.º

Os gerentes são nomeados por deliberação da assembleia geral que
deliberará também se os gerentes serão, ou não, remunerados.

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

Marques Vieira e Teresa Paula Freitas Vieira Jorge da Silva.

5.º

1 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios, não
carece do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos, que é autorizada, a sociedade
tem o direito de preferência e se a sociedade não preferir esse direito
pertencerá aos sócios.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos: 

a) Arresto, penhora, arrolamento, oneração ou desde que, por qual-
quer forma ou meio, a quota deixe de estar na livre disposição do seu
titular;

b) Falecimento, interdição, inabilitação, insolvência ou dissolução
do respectivo titular;

c) Divórcio, ou separação judicial de pessoas e bens do respectivo
titular se a quota não lhe ficar a pertencer.

2 � O valor da amortização será o que resultar de balanço espe-
cialmente elaborado para o efeito, nos 30 dias imediatamente a se-
guir ao facto que der lugar à amortização da quota, salvo nos casos
previstos na alínea a) do n.º 1, em que o valor será o resultante do
último balanço aprovado ou da alienação onerosa sem que tenha sido
dada oportunidade à sociedade e aos outros sócios para exercerem o
direito de preferência, casos em que a quota será amortizada pelo valor
nominal.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço.
4 � Salvo condições mais favoráveis definidas em assembleia ge-

ral, o valor da quota será pago em três prestações anuais e iguais,
vencendo-se a primeira prestação três meses após a deliberação da
amortização.

5 � Deliberada a amortização considerar-se-á tal amortização como
realizada pelo pagamento ou consignação em depósito da primeira
prestação tal como definida no número anterior.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 175 � 31 de Julho de 2003 16 268-(191)

7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedade de responsabilidade limitada,
com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, 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 ou-
tras formalidades ou estabeleçam prazo mais longo.

9.º

A representação voluntário de um sócio nas deliberação sociais que
admitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

10.º

Falecendo um sócio, se a quota respectiva não for amortizada, os
seus herdeiros escolherão um que a todos represente na sociedade, facto
de que, por escrito, a esta darão conhecimento, no prazo de 30 dias
a contar do óbito.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2002408548

LOURINHÃ

RIBAPICO � TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DE PESCA E AQUACULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1328;
identificação de pessoa colectiva n.º P506444562; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20030505.

Certifico que, entre Alberto Manuel Ferreira Leite, casado com
Maria do Céu Fonseca Francisco Filipe, no regime de comunhão de
adquiridos, residente no lugar e freguesia de Ribamar, concelho da
Lourinhã; e Maria do Céu Fonseca Francisco Filipe, casada com o
referido Alberto Manuel Ferreira Leite, e com ele residente, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege nos termos do contrato
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma RIBAPICO � Transformação e
Comercialização de Produtos de Pesca e Aquacultura, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Porto Dinheiro, 16,
Ribamar, freguesia de Ribamar, concelho da Lourinhã.

2 � 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 legais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto da sociedade consiste na indústria transformadora da pesca
e da aquacultura. Importação e exportação de produtos de pesca.
Transformação e comercialização do pescado.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais , no valor de
2500 euros, cada, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de apenas um dos gerentes.

6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

7.º

Poderão ser exigidas, por decisão unânime dos sócios, prestações
suplementares de capital, e os sócios poderão fazer à sociedade os
suprimentos que forem necessários, mediante as condições estabele-
cidas por deliberação da assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as respecti-
vas procurações.

9.º

A gerência fica autorizada a efectuar o levantamento da totalidade
do capital social depositado, ante do registo definitivo da sociedade,
a fim de custear as despesas de constituição e registo da mesma e a
aquisição de bens móveis necessários ao exercício da sua actividade,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente registada.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000459455

DR.A YOLANDA LIMA � MÉDICA DENTISTA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1132;
identificação de pessoa colectiva n.º 505559749; data da entra-
da: 14052003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 2 de 28 de Março de 2003, e os
demais documentos da prestação de contas, respeitante ao ano de
exercício de 2001.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A escriturária Superior, Olga Maria Cabral
Matias. 2000332196

SILTRE � TRADING AGRO-ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 701;
identificação de pessoa colectiva n.º 502917067; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 1/200030509.

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

Dissolução e liquidação.
Prazo para a liquidação: não tem por não existir activo nem pas-

sivo.
Data da aprovação das contas: 14 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A escriturária Superior, Olga Maria Cabral
Matias. 2000332170

A. B. R. � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1139;
identificação de pessoa colectiva n.º 505562138; data da entra-
da: 14052003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, a acta n.º 2 de 28 de Março de 2002, e os
demais documentos da prestação de contas, respeitante ao ano de
exercício de 2001.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A escriturária Superior, Olga Maria Cabral
Matias. 2000332200

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA ANDRADE & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 107;
identificação de pessoa colectiva n.º 500661375; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 1/200030515.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 6.º, o qual ficou
com a seguinte redacção: 

ARTIGO 6.º

A gerência da Sociedade dispensada de caução, será exercida pelos
sócios Adriano Severino Andrade, Jerónimo Lúcio da Silva Andrade,
Henrique da Silva Andrade, Jorge Baptista Vieira e Maria Luísa Alves
Dias Andrade, que continuam gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, bastando a assinatura
conjunta de dois gerentes para obrigar a Sociedade.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Olga Maria Cabral
Matias. 2000332218

MAFRA

VARELA & FIRMINO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1817;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822132; data da apresen-
tação: 20030321.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas de 2001.

24 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000093310

ODIVELAS

SIP � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 424;
identificação de pessoa colectiva n.º 506058948; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20030401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

CAPITÚLO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a denominação SIP � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 10-A,
na freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a sede
social pode ser deslocada para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como pode a Sociedade insta-
lar, manter ou encerrar sucursais e outras formas de representação
social, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da Sociedade é a gestão de participações sociais de ou-
tras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades eco-
nómicas.

ARTIGO 4.º

1 � A Sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des de direito nacional ou no estrangeiro, qualquer que seja o seu tipo
ou objecto, sem quaisquer limitações, salvo o disposto nos números
seguintes.

2 � A participação noutras sociedades deverá ser detida por perío-
do superior a um ano e atingir, no mínimo, 10% do respectivo capital

social com direito a voto, por si só ou conjuntamente com participa-
ções de outras sociedades nas quais a presente seja dominante.

3 � Poderão, no entanto, ser adquiridas e detidas participações
sociais inferiores ao mínimo estabelecido no número anterior quando
a sua aquisição resultar de fusão ou cisão da Sociedade participada e
quando a participação ocorra em sociedade com a qual haja sido ce-
lebrado contrato de subordinação, nos termos legais.

ARTIGO 5.º

A Sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 6.º

O capital social é de 250 000 euros, integralmente subscrito, repre-
sentado por 5000 acções nominativas no valor nominal de 50 euros,
cada uma, encontrando-se já realizado o montante de 75 000 euros,
em dinheiro, devendo o restante parte do capital ser realizada, também
em dinheiro, no prazo de cinco anos a contar de hoje.

ARTIGO 7.º

O conselho de administração poderá, quando e como julgar conve-
niente, aumentar o capital social por uma ou mais vezes, até ao limi-
te máximo de 2 000 000 de euros, a realizar em numerário.

ARTIGO 8.º

Os accionistas terão preferência na subscrição das acções resultantes
dos aumentos de capital social, na proporção das que já possuírem.

ARTIGO 9.º

As acções são representadas por títulos de 1, 10 e 50 acções, todos
eles assinados pelo presidente do concelho de administração.

ARTIGO 10.º

1 � A propriedade e a transmissão das acções só produzem efeito,
relativamente à Sociedade, a partir da data do seu averbamento no
competente livro de registo.

2 � As despesas resultantes do averbamento das acções ou do des-
dobramento dos títulos são da conta dos respectivos accionistas.

ARTIGO 11.º

1 � No caso de transmissão de acções, gozam do direito de prefe-
rência, na proporção das que já possuírem, os accionistas fundadores,
considerando-se como tais apenas os primitivos titulares das acções
representativas do capital inicial ou, caso de falecimento, os respec-
tivos herdeiros.

2 � Para o exercício do direito de preferência, o accionista que
desejar alienar quaisquer acções deve comunicar o facto, por meio de
carta registada com aviso de recepção, ao conselho de administração,
o qual, no prazo de 15 dias contados da data de recepção, notificará
dessa intenção todos os accionistas fundadores inscritos no livro de
registo de acções da Sociedade.

3 � Os accionistas fundadores que desejem exercer o direito de
preferência deverão, no prazo de 15 dias a partir da data de notifica-
ção, declarar, por meio de carta registada, se pretendem exercer o
direito que lhes é conferido.

4 � No caso de mais de um accionista fundador exercer o direito
de preferência, proceder-se-á a rateio na proporção de acções que cada
um possuir.

5 � No caso de nenhum dos accionistas fundadores exercer o di-
reito de preferência, poderão as acções em questão ser alienadas a
terceiros, no prazo limite de 30 dias contados da observância do dis-
posto no precedente § 3.º

6 � A Sociedade não reconhecerá, para nenhum fim e, designa-
damente, para o exercício do direito de voto e pagamento de divi-
dendos, qualquer transmissão de acções feita sem observância do esti-
pulado anteriormente.

ARTIGO 12.º

1 � A Sociedade poderá amortizar as acções detidas pelos accio-
nistas que, sistematicamente ou abusivamente, utilizarem a faculdade
de solicitar, individual ou colectivamente, oralmente ou por escrito,
informações aos órgãos sociais competentes para daí retirarem van-
tagens pessoais ou patrimoniais, em prejuízo da Sociedade ou de ou-
tros accionistas.

2 � O conselho de administração comunicará por escrito, no res-
pectivo prazo legal, aos referidos accionistas que irá propor a amor-
tização das suas acções.
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3 � A assembleia geral deliberará no prazo de um ano contado do
conhecimento do facto, sob a amortização proposta.

4 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço aprovado.

5 � O capital social será reduzido em conformidade com o núme-
ro de acções amortizadas e nos termos prescritos na lei.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 13.º

1 � A administração da Sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele competem a um conselho de administração, composto de
cinco membros, eleitos em assembleia geral.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

3 � Incumbe, especialmente, ao conselho de administração:
a) Desempenhar as atribuições, praticar os actos e celebrar todos

os contratos inerentes ao objecto social;
b) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens, móveis ou imóveis;
c) Propor quaisquer acções, deduzir oposições, reclamar perante

qualquer tribunal, instância ou repartição pública, desistir, confessar e
transigir em qualquer pleitos e comprometer-se em arbitragens;

d) Constituir mandatários em quem delegue parte dos seus poderes,
definindo-lhe sempre o âmbito e duração dos seus mandatos;

e) Adquirir, alienar ou permutar participações no capital de outras
sociedades, constituídas ou a constituir.

ARTIGO 14.º

1 � A responsabilidade dos administradores deve ser caucionada,
no montante de 5000 euros, através do depósito de 100 acções no
cofre da Sociedade nos 30 dias seguintes à sua designação, mantendo-
-se a caução até ao final do ano civil seguinte àquele em que o admi-
nistrador cessar as funções.

2 � A referida caução poderá ser substituída pela celebração de um
contrato de seguro a favor da Sociedade, cujos encargos serão supor-
tados pelos administradores.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reúne, em sessão ordinária, tri-
mestralmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo
presidente ou pelos outros dois administradores.

2 � Para o conselho de administração poder validamente funcio-
nar, é necessária a presença da maioria dos seus membros.

3 � As deliberações são tomadas por maioria de votos dos presen-
tes e, em caso de empate, o presidente tem voto de qualidade.

ARTIGO 16.º

As vagas ou impedimentos que ocorram no conselho de adminis-
tração serão supridas pelos accionistas, com direito de voto, escolhi-
dos pelo próprio conselho, os quais exercerão as suas funções até ao
final do mandato em curso.

ARTIGO 17.º

1 � Para obrigar validamente a Sociedade são necessárias as assi-
naturas de dois administradores, sendo sempre uma delas a do presi-
dente do conselho de administração.

2 � Os actos de mero expediente poderão ser assinados por qual-
quer um dos membros do conselho de administração.

ARTIGO 18.º

1 � Na sua primeira reunião, o conselho de administração distri-
buirá pelos seus membros as funções a exercer por cada um deles.

2 � Ao presidente do conselho de administração compete, em
especial, mandar executar e fiscalizar a execução das deliberações
tomadas e a orientação definida pelo concelho.

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização da actividade social incumbe a um fiscal úni-
co, que deve ser revisor oficial de contas ou 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.

ARTIGO 20.º

O fiscal único é eleito pela assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Os membros do conselho de administração e da mesa da assembleia
geral, e o fiscal único são eleitos por três anos, sendo permitida a sua
reeleição, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 22.º

No caso de empate em eleição para preenchimento de qualquer cargo
será escolhido o accionista possuidor de maior número de acções e, se
mesmo assim o empate se mantiver, considera-se eleito o menos idoso.

ARTIGO 23.º

1 � As remunerações dos membros do conselho de administração
e do fiscal único serão fixadas por um conselho composto pelos pre-
sidentes da mesa da assembleia geral, do conselho de administração e
pelo fiscal único.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a manutenção
do pagamento da remuneração, total ou parcial. a qualquer adminis-
trador que se encontre temporariamente impedido de exercer as suas
funções, por motivo de doença.

ARTIGO 24.º

Os administradores que tiverem exercido três mandatos, mesmo que
não consecutivos, poderão ter direito a receber uma pensão de reforma
por velhice ou invalidez a cargo da sociedade, de acordo com o regula-
mento de execução que vier a ser aprovado em assembleia geral.

CAPÍTULO IV
Assembleia geral

ARTIGO 25.º

A assembleia geral, regularmente convocada e constituída, repre-
senta a universalidade dos accionistas e as suas deliberações são obri-
gatórias para todos eles, nos termos da lei.

ARTIGO 26.º

A assembleia geral só poderá deliberar, em primeira convocação,
se estiverem presentes ou representados, accionistas titulares de ac-
ções correspondentes a, pelo menos, dois terços do capital social.

ARTIGO 27.º

1 � Só podem participar nas assembleias gerais os accionistas pos-
suidores do mínimo de 100 acções ou que representam agrupamento de
accionistas cujas acções, no seu conjunto, perfaçam aquele mínimo.

2 � A representação de accionistas na assembleia geral poderá fa-
zer-se através de outros accionistas que também tenham direito de voto
e o respectivo mandato deverá constar de carta dirigida ao presidente
da mesa ou de procuração escrita, outorgada nos termos da lei.

ARTIGO 28.º

A assembleia geral reúne, em sessão anual, dentro dos primeiros
120 dias de cada ano, designadamente para discutir e votar o relató-
rio e contas do exercício anterior e o respectivo parecer do fiscal
único, bem como para proceder à eleição dos órgãos sociais, quando
disso for o caso.

ARTIGO 29.º

A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e um se-
cretário, eleitos por três anos escolhidos de entre os accionistas ou
outras pessoas, sendo permitida a sua reeleição, por uma ou mais vezes.

ARTIGO 30.º

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral compete, especial-
mente, convocar e dirigir as respectivas sessões.

2 � A posse dos membros dos órgãos sociais será conferida pelo
presidente na mesa da assembleia geral que os eleger e no final da
sessão em que tiver lugar a eleição.

CAPÍTULO V

Lucros e dividendos

ARTIGO 31.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de feitas as provisões
técnicas aconselháveis, terão a seguinte aplicação: 

a) 5% para reserva legal, nos termos da lei;
b) O remanescente para o fim que a assembleia geral deliberar.
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CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 32.º

A Sociedade dissolver-se-á nos casos legais e, quanto à liquidação e
partilha dos haveres sociais, observar-se-á o que a tal respeito for
validamente resolvido e, na sua falta, o disposto na lei aplicável.

ARTIGO 33.º

1 � Toda e qualquer questão que se suscite na execução ou na in-
terpretação deste estatuto, bem como as que se levantarem entre os
accionistas e a Sociedade, serão decididas por meio de arbitragem,
nomeando cada uma das partes o seu árbitro e sendo o terceiro desig-
nado por acordo entre os árbitros de ambas ou, na falta dele, pelo juiz
de direito competente do Tribunal Judicial da Comarca da sede da
Sociedade.

2 � Ao terceiro árbitro, que presidirá, incumbe a organização e
inspecção do processo.

3 � Só no caso de a arbitragem aqui prevista ser inconclusiva será
licito às partes divergentes recorrerem aos meios judiciais.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002401462

FARMÁCIA MONSERRATE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 434;
identificação de pessoa colectiva n.º 506498697; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/20030409.

Certifico que por Maria Inês Martins Gouveia Teixeira Nunes, casa-
da com Bernardino José Teixeira Nunes na comunhão geral, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Farmácia Monserrate, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede em Odivelas, na Rua de Guilherme
Gomes Fernandes, 31 A, freguesia e concelho de Odivelas.

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 farmácia.

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 à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia decidir.

2 � Para vincular a Sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
Sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da Sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-

tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a Sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002401950

A HARMONIA DA COR � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 429;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030404.

Certifico que entre:
Sócios e quotas:
1) José Carlos Nunes Ventura, solteiro, maior.
2) Mário Jorge Pedroso Capelo Franco, casado com Maria Ale-

xandra Lourenço Pereira Franco na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Documento complementar nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do
Código do Notariado, que faz parte integrante da escritura lavrada
em 13 de Dezembro de 2002, exarada a fl. 89 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 430-L, do 20.º Cartório Notarial de
Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A Harmonia da Cor � Decoração de
Interiores, L.da

A sociedade tem a sua sede na Rua da Azenha, lote B, rés-do-chão,
direito, Bairro Casal da Azenha, freguesia de Caneças, concelho de
Odivelas.

Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: construção civil e obras públi-
cas, decorações, tectos falsos, divisórias amovíveis, empreitadas de
água, luz, telefones, gaz e canalizações domésticas e industriais, pin-
tura, serralharia, estores, e comércio de materiais de construção civil
e madeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas do valor no-
minal de 2500 euros cada, pertencentes a cada um dos sócios Mário
Jorge Pedroso Capelo Franco e José Carlos Nunes Ventura.

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 200 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcialmen-
te, em participação nos lucros da sociedade, conforme for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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;
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c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

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

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

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

Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for amor-
tizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002401659

DIVITRÊS � DIVISÓRIAS, TECTOS FALSOS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4335;
identificação de pessoa colectiva n.º 500961689; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030403.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerente do sócio Miguel Aragão Martins

Tunes, por renúncia em 20 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2002401594

UNISELF � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4339;
identificação de pessoa colectiva n.º 501323325.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais 2001230842

GESTIL � GABINETE DE ESTUDOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4911;
identificação de pessoa colectiva n.º 501452125; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/20030319.

Certifico que por escritura de 11 de Março de 2003, exarada de
fl. 120 a fl. 120 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 308-
F do 23.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 1000215188

TORRES VEDRAS

TORRESTUBO CANALIZAÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Amaros, 4, Campelos, 2560 Torres Vedras

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3517; identificação de pessoa colectiva n.º 505400235; data da
entrada: 15112002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
2000526438

TRANSPORTES PAULO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2864; identificação de pessoa colectiva n.º 504097482; data da
entrada: 20021031.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2001.

1 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos Santos
Marta. 2000530001

AJA PEÇAS � COMPRA, VENDA E IMPORTAÇÃO
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2495; identificação de pessoa colectiva n.º 503640832; data da
entrada: 20020923.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos referen-
tes à prestação de contas do exercício de 2001.

26 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000510035

VILA FRANCA DE XIRA

PELOS CABELOS, DESIGN VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4246/980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504238159;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 4 e 5/011212.

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

Reforço do capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
1 � Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos

sócios na proporção e em reforço das suas quotas.
2 � Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa

a ter a seguinte nova redacção:

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 no valor nominal de 2500 euros titulada
em nome do sócio Joaquim José das Neves Oliveira e outra no valor
nominal de 2500 euros titulada em nome da sócia Rosária Maria
Saramago Esteves.

3 � Cessação de funções de gerente de Rosária Maria Saramago
Neves, por renúncia em 10 de Novembro de 2001.

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

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 1000214986
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PIZARIA NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2183/901113; identificação de pessoa colectiva n.º 502446862;
inscrição n.º 6; número e data das apresentação: 32/011221.

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

Reforço do capital, redenominação e alteração parcial do contra-
to.

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro subscrito pelos sócios na
proporção e em reforço das suas quotas.

Teor do artigo 4.º alterado:

4.º

O capital social é de € 5000, constituído por duas quotas iguais, de
2500 euros cada, subscritas uma por cada um dos sócios, e está inte-
gralmente realizado em numerário, já entrado na caixa social.

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000214988

NORTUNES, CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6133/030509; identificação de pessoa colectiva n.º 506587967;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030509.

Certifico que, foi constituída por Celestino Antunes Rodrigues, a
sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NORTUNES, Construção Civil,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Nuno Álvares Pereira, 15,
2.º direito, Arcena, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila
Franca de Xira, e durará por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá fazer
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil, empreitadas e
subempreitadas, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim.

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, Celestino Antunes Rodrigues.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares até ao montan-
te global correspondente ao décuplo do capital social, ou suprimentos
à sociedade quando esta deles necessitar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência em representação da sociedade, fica desde já a cargo
do sócio único, com ou sem remuneração conforme vier a ser por
este decidido.

2 � A sociedade poderá nomear gerentes, mandatários ou pro-
curadores nos termos e para os efeitos do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente, ou de um procurador nos termos da respectiva procuração.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos de empresas e no
capital social de outras sociedades, nos termos permitidos por lei,

mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e ou
empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a socie-
dade está exercendo.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, correspondentes ao
ano civil, com excepção da parte que se destina à constituição da
reserva legal, serão aplicados e ou distribuídos de acordo com o que
for decidido pelo sócio único.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2000280234

J. P. MAGALHÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6127/030506; identificação de pessoa colectiva n.º 506570959;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030506.

Certifico que, por José Manuel Pereira Magalhães, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. P. Magalhães, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Projectada à Fonte do
Choupal, armazém 1-2, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho
de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de reparação
e manutenção de veículos, comércio a retalho de peças e acessórios
para os mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio e o não sócio
António Pereira Magalhães, casado, residente na Rua de Almirante
Gago Coutinho, lote 34, Odivelas.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2000293778
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LIMPOPESO � LIMPEZAS E HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5617/020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505655829;
inscrição n.º 1.

Certifico que, foi constituída por uma sociedade por quotas
entre: António Luís Gravelho Bernardo e IMOGRAV � Gestão Imo-
biliária, Unipessoal, L.da, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma LIMPOPESO � Limpezas e
Higiene, L.da, e tem a sua sede no Casal do Lameiro, Quinta do Des-
terro, lote 1, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agên-
cias, delegações ou outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de lavagem e lubrificação
de veículos, limpezas de escritórios, fábricas e edifícios comerciais,
industriais e de habitação.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
9500 euros em nome do sócio António Luís Gravelho Bernardo e uma
no valor de 500 euros em nome da sócia IMOGRAV � Gestão Imo-
biliária, Unipessoal, L.da

4.º

A gerência da sociedade, fica a cargo do sócio António Luís Gravelho
Bernardo, desde já nomeado gerente ou de pessoas estranhas à socie-
dade a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme vier a ser deliberado.

5.º

A sociedade considera-se obrigada em todos os actos e contratos é
inclusive nos de aquisição, alienação e oneração de bens móveis e
imóveis e ou estabelecimentos comerciais e industriais, nomeadamente
compra e venda de veículos automóveis com a assinatura de um.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, porém,
quando feita a terceiros depende do prévio consentimento da socie-
dade, preferindo esta em primeiro lugar e depois qualquer dos sócios
não cedentes.

7.º

A sociedade é livre de participar em agrupamentos complementa-
res de empresas em consórcios, no capital social de outras sociedades
do seu ramo de actividade ou outro divergente no país ou estrangeiro.

8.º

O gerente António Luís Gravelho Bernardo, fica autorizado a ce-
lebrar quaisquer negócios jurídicos com a sociedade, desde que tais
negócios sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 1000220721

CUSTÓDIO HELIODORO SESÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2448/920228; identificação de pessoa colectiva n.º 502720204;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/020523.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Reforço: 12,01 euros, realizado em dinheiro subscrito pelo sócio

Custódio Heliodoro Sesões em reforço da sua quota.
Teor do artigo 3.º alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está representado pela soma de três quotas, a saber: uma

de valor nominal de 3503,60 euros, pertencente ao sócio, Custódio
Heliodoro Sesões; uma de valor nominal de 748,20 euros, pertencen-
te ao sócio Mário Rui de Almeida Sesões; uma de valor nominal de
748,20 euros, pertencente ao sócio, Pedro Jorge de Almeida Sesões.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000220719

MIPAL � TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 819/771226; identificação de pessoa colectiva n.º 500693471;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/011113.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Reforço: 241 000$, realizado por incorporação de reservas legais.
Teor do artigo 4.º alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de 500 000 euros, e é
formado por cinco quotas iguais de valor nominal de 100 000 euros
cada e pertence uma a cada um dos sócios, José António Correia Paulo,
Miguel António C. Piteira, Alberto Jorge da Silva, Manuel Ferreira
Lopes e Joaquim de Oliveira Lopes.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000220717

GALERIAS BRASÍLIA � LOUÇAS E VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 758/761027; identificação de pessoa colectiva n.º 500604231;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/011203.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Reforço: 3 500 000$, realizado em dinheiro subscrito pelo sócio

Miguel Filipe Martins Pinto em reforço da sua quota.
Teor do artigo 3.º alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
22 445,91 euros e corresponde à soma de duas quotas uma de
21 947,11 euros, pertencente ao sócio Miguel e outra de 498,80 euros
pertencente ao sócio Carlos.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000220716

JOSÉ ANTÓNIO PAULO LARANJEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 894/790301; identificação de pessoa colectiva n.º 500154724; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 5/011206.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro subscrito pelos sócios pro-

porcionalmente e em reforço das suas quotas.
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Teor do artigo 5.º alterado:
5.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado, e
corresponde à soma de duas quotas, de 2500 euros cada, subscritas pelo
sócio José António Paulo Laranjeira e outra pela sócia Maria Rosa
Valentim Carona Laranjeira.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000220714

QUALITÉCNICA � INDÚSTRIAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1134/820512; identificação de pessoa colectiva n.º 501278281;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/011206.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro subscrito pelos sócios na

proporção e em reforço das suas quotas.
Teor do artigo 3.º alterado:

3.º

O capital social é de 500 euros, integralmente realizado em dinheiro e
divide-se em duas quotas de 2500 euros, uma de cada um dos sócios Ben-
to Rosa Carrasco e Isabel Charraz Baião Carrasco, respectivamente.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000220713

AUTO TEODORO � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1396/841206; identificação de pessoa colectiva n.º 501470948;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 25/020326.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Reforço: 2410$, realizado por incorporação de reservas legais.
Teor do artigo 2.º alterado:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e é for-
mado por três quotas, uma de 2500 euros pertencente a Filomena
Maria Pinho Teodoro Mourato e duas de valor nominal de 1250 euros
cada pertencente a Victor Santos Ferreira.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000220711

AUGUSTO & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 814/771210; identificação de pessoa colectiva n.º 500692017;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 140/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Reforço: 48 200$, realizado por incorporação de reservas.
Teor do artigo 4.º alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 100 000 euros, totalmente realizado e,
corresponde à soma de três quotas, sendo uma de 70 000 euros, per-

tencente à sócia Eugénia Maria de Carvalho de Sá Salsinha, uma de
15 000 euros, pertencente ao sócio José António Hipólito de Sá
Salsinha e outra de 15 000 euros, pertencente à sócia Carla Cristina
de Sá Salsinha.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000353371

CLIENTCORPORATE � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6126/030506; identificação de pessoa colectiva n.º 506545466;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030506.

Certifico que, entre José António Moreira Ribeiro e Sérgio Manuel
Filipe Francisco, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLIENTCORPORATE �
Consultoria de Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da República, 2, 2.º, na
freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria para negócios e
gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2000280226
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PORTALEGRE
CRATO

TÁXI CRATENSE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 111/
030321; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030331.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, Jaime Nuno Claro Neves, constitui a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Cratense, Sociedade Unipes-
soal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Gago Coutinho e Sacadura
Cabral, 8, freguesia e concelho de Crato.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste no transporte público em veículos
ligeiros de passageiros (transporte em táxi).

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a Sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a Socie-
dade, 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da
Sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Conferida, está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Ermelinda Gonçalves
Monteiro dos Santos. 2001358318

ENGICRATO � PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 110/
030321; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030321.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, António Braga e mulher Joaquina Maria
Amália Semedo Tiago, constituem a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENGICRATO � Projectos de
Engenharia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Apeadeiro, 13, fregue-
sia de Vale de Peso, concelho de Crato.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em projectos de engenharia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Conferida, está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria Ermelinda Gonçalves
Monteiro dos Santos. 2001358300

PAULO MOURATO � EXPLORAÇÃO FLORESTAL
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 109/
030310; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030310.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, Paulo Jorge Oliveira Mourato, constitui a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Mourato � Exploração
Florestal � Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua da Ribeira, 2, Pisão, fre-
guesia de Crato e Mártires, concelho do Crato.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem assim,
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na exploração florestal.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a Sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a Socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.
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ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da
Sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Conferida, está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2001358261

ELVAS

TRANSPORTES INTERNACIONAIS PUEBLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1183/
010321; identificação de pessoa colectiva n.º 504226410; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 4/030512.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que com relação à sociedade
em epígrafe, foi alterada a sede e aumentado o capital social
de € 249 398,94 para € 500 000,00, sendo a importância do au-
mento de € 250 601,06 realizado em dinheiro que acrescem à sua
participação social, tendo sido alterados os artigos 1.º e 3.º que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

a) Aumentam o capital da referida sociedade de 249 398, 94 euros
para 500 000 euros, estando o montante do aumento de
250 601,06 euros, subscrito e realizado em dinheiro, pelos sócios na
proporção das suas quotas, as quais ficam aumentadas;

b) Mudam a sede da referida sociedade para a Rua de Olivença, 3-B,
freguesia de Alcáçova, Elvas.

Em consequência das anteriores deliberações alteram os artigos 1.º
e 3.º do pacto daquela sociedade os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Transportes Internacionais Puebla, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Olivença, 3-B, freguesia de Alcáçova, con-
celho de Elvas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 245 000 euros pertencente ao sócio Manuel Maria Leal
Rodriguez e uma do valor nominal de 255 000 euros pertencente à
sócia Inmaculada Leal Rodriguez.

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Conservadora, Carolina Aires.
2001313853

ANACROM IBÉRICA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1359/
030509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030509.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre os abaixo indicados foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Angel Gomez Lopez, divorciado, natural de Sevilha, Espanha,
de nacionalidade espanhola, residente na Calle Vides, 24, Tomares,
Sevilha, Espanha, contribuinte fiscal n.º 243337159.

2.ª Maria Carmen Perez Casañes, divorciada, natural de Sevilha,
Espanha, de nacionalidade espanhola, residente na Calle Vides, 24,
Tomares, Sevilha, Espanha, contribuinte fiscal n.º 243337302.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Anacrom Ibérica � Comércio de Ar-
tigos Médicos e Ortopédicos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Grivão,
1, freguesia de Alcáçova, concelho de Elvas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de artigos médicos
e ortopédicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada um dos indicados sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade fica a cargo dos sócios
ou não sócios como tal designados em assembleia geral, com ou sem
remuneração, conforme for também deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Ficam contudo desde já designados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura de

qualquer um gerente.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, ficando reservado à socieda-
de em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar, o
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social depositado para fazer face a despesas com a constituição e
instalação da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Conservadora, Carolina Aires.
2001313837

CARLOS PERNAS & ASSOCIADOS � CONTABILIDADE
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1360/
030509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/030509.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Abril de 2003, no Cartório Notarial de Elvas, peran-
te mim, José António Beiras Sinfrónio, Primeiro-Ajudante do mes-
mo Cartório, em pleno exercício de funções, por o respectivo Notá-
rio se encontrar requisitado a exercer funções na Direcção-Geral dos
Registos e do Notariado, compareceram como outorgantes:

1.º Carlos Augusto Bonita Pernas.
2.ª Maria Cacilda Bernardo Nascimento Pernas.
3.ª Alexandra Sofia Bernardo Nascimento Pernas.
4.º Hugo Nelson Bernardo Nascimento Pernas.
Verifiquei a identidade dos outorgantes por serem do meu conheci-

mento pessoal.
Declararam os outorgantes:
Que, pela presente escritura, celebram entre si uma sociedade co-

mercial por quotas, a qual se regerá pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Pernas & Associados � Conta-
bilidade e Projectos, L.da, e tem a sua sede no Olival dos Espargos, 2,
freguesia de Assunção, concelho de Elvas.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabili-
dade, assessoria fiscal e elaboração de projectos de investimento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de quatro quotas, uma do valor
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nominal de 3000 euros pertencente ao sócio Carlos Augusto Bonita
Pernas, uma do valor nominal de 1500 euros pertencente à sócia Maria
Cacilda Bernardo Nascimento Pernas, uma do valor nominal de
250 euros pertencente à sócia Alexandra Sofia Bernardo Nascimento
Pernas e outra de 250 euros pertencente ao sócio Hugo Nelson
Bernardo Nascimento Pernas.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade fica a cargo dos sócios ou
não sócios como tal designados em assembleia geral, com ou sem
remuneração, conforme for também deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Ficam contudo desde já designados gerentes os sócios Carlos
Augusto Bonita Pernas e Cacilda Bernardo Nascimento Pernas.

§ 2.º A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura de
qualquer um gerente.

§ 3.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 5000 euros.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, ficando reservado à socieda-
de em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar, o
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social depositado para fazer face a despesas com a constituição e
instalação da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Conservadora, Carolina Maria Florêncio
Aires. 2001313829

SER � SOCIEDADE ELVENSE DE RADIODIFUSDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 980/
980202; identificação de pessoa colectiva n.º 504056859;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20030509.

Certifico que para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe foi
registado o seguinte acto:

Mudança de sede: Rua dos Chilões, 1, rés-do-chão, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso, concelho de Elvas.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � A Conservadora, Carolina Aires.
2001313802

FRONTEIRA

MARIDALHO & CALADO, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 2-A

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 258/
280403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/280403.

Certifico que foi registado o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maridalho & Calado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial, lote 2-A, lugar
e freguesia de Cabeço de Vide, concelho de Fronteira.

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 construção civil e obras pú-
blicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 3750 euros titulada pela sócia Maria Deodata Eufrásio
Maridalho e outra do valor nominal de 1250 euros titulada pelo sócio
João Carlos Maridalho Calado.

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 suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Carlos Maridalho
Calado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

14 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Francisco Carlos
Pereira Paixão. 1000220336

TRANSPORTES FRANCISCO PATRÍCIO FERREIRA
& FILHOS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 245, Fronteira

Capital social: 53 371,38 euros

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 217/
070301; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/070301.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, a reprodução parcial da escritura pública outorga-
da em 19 de Fevereiro de 2001 a fl. 29 do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 13-D do Cartório Notarial de Arraiolos.

1.ª

A sociedade adopta a firma Transportes Francisco Patrício Ferreira &
Filhos, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 245, 7460-143,
freguesia e concelho de Fronteira.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sede social para qualquer outro local dentro da área do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como poderão
ser criadas ou encerradas quaisquer filiais, sucursais, agências ou outra
forma de representação social, em Portugal ou no estrangeiro.

2.ª

O objecto social consiste nos transportes públicos ocasionais rodo-
viários de mercadorias e comércio de materiais de construção.

3.ª

O capital social, integralmente realizado, é de 53 371,38 euros
(10 701 001$) dividido em três quotas, sendo uma subscrita pelo só-
cio Francisco Patrício Calhau Ferreira, no valor nominal de
52 373,78 euros (10 500 000$) realizada com a entrada para a socieda-
de dos veículos seguintes: veículo pesado de mercadorias, marca MAN,
modelo 18264 MCN 04, matrícula 37-16-JP no valor de 42 397,82 euros
(8 500 000$); semi-reboque, marca RANDON, mod. SR.BS.ES.03.27,
matrícula L-131594, no valor de 9975,96 euros (2 000 000$), per-
tencentes ao sócio Francisco Patrício Calhau Ferreira; e, as outras
duas no igual valor nominal de 498,80 euros (100 000$) pertencendo
uma a cada um dos sócios Francisco José Galveia Patrício Ferreira e
Josué Alberto Galveia Patrício Ferreira.

4.ª

A administração e representação da sociedade em juízo e fora dele,
é atribuída a uma gerência composta por um ou mais gerentes, eleitos
em assembleia geral.

1 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio, Francisco Patrício
Calhau Ferreira, que assim presta capacidade profissional à sociedade.
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2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é necessária a assinatura de um geren-
te, sendo sempre obrigatória a(s) daquele(s) que presta(m) capacidade
profissional à sociedade.

3 � A gerência fica expressamente proibida de vincular a socieda-
de em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
nomeadamente letras de favor, fianças, abonações, avales ou outros
semelhantes.

5.ª

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial é livre entre os
sócios e seus descendentes, carecendo sempre do consentimento
prévio e expresso da sociedade quando feita a terceiros, gozando do
direito de preferência os sócios não cedentes em primeiro lugar e a
sociedade em segundo.

6.ª

1 � A sociedade fica com o direito de amortizar qualquer quota
desde que verificados os seguintes casos: 

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte, interdição ou inabilitação permanente do sócio respec-

tivo;
c) Insolvência do sócio titular;
d) Inventário judicial ou partilha por divórcio, se a quota não for

adjudicada no todo ou em parte ao respectivo titular;
e) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento,

inclusão na massa falida ou insolvente ou por qualquer outro modo,
sujeita a procedimento judicial;

f) Qualquer circunstância considerada prejudicial aos interesses da
sociedade;

g) Infracções cometidas por qualquer dos sócios das disposições do
contrato social.

2 � O valor da amortização será o que resultar do último balanço.

7.ª

Os lucros anualmente apurados, depois de deduzida a percentagem
para reserva legal, poderão, conforme for deliberado em assembleia
geral, ser atribuídos aos sócios, no todo ou em parte, ou serem desti-
nados à constituição, reintegração ou reforço da reserva ou provisão.

Relatório (nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Co-
merciais).

1 � Introdução.
Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho, revisora oficial

de contas, com o n.º 658, vem de acordo com o estipulado pelo ar-
tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, emitir parecer sobre a
verificação das entradas em espécie com que se vai proceder à rea-
lização de parte do capital social da sociedade de responsabilidade
limitada denominada Transportes Francisco Patrício Ferreira &
Filhos, L.da, com sede na Estrada Nacional n.º 245, 7460-143, fre-
guesia e concelho de Fronteira, contribuinte com o cartão provisó-
rio n.º P 505324601.

A sociedade encontra-se registada com o CAE 60240 � Trans-
porte público ocasional rodoviário de mercadorias e deverá integrar
no seu património os bens a seguir discriminados.

2 � Identificação e detalhe da avaliação dos bens.
2.1 � Os bens a integrar no património da sociedade tratam-se de: 
2.1.1 � Veículo pesado de mercadorias marca MAN; matrícula

37-16-JP, modelo 18.264 MCN 04.
Data da matricula: 13 de Fevereiro de 1998.
Ao bem foi atribuído o valor de 8 500 000$, a que correspondem

42 397,82 euros.
2.1.2 � Semi-reboque, marca RANDON; matrícula L-131594,

modelo SR.BS.ES.O3.27 
Data da matricula: 31 de Outubro de 1996.
Ao bem foi atribuído o valor de 2 000 000$, o que corresponde a

9975,96 euros.
2.2 � Os bens identificados nos n.os 2.1.1 a 2.1.2, encontram-se

registados em nome de Francisco Patrício Calhau Ferreira, portador
do bilhete de identidade n.º 372493/0 emitido em 25 de Março de 1994,
em Lisboa, contribuinte n.º 110742281.

2.3 � A avaliação do bem, referido no n.º 2.1.1 foi efectuada por
MAN � Veículos Industriais (Portugal) Soc. Unipessoal, L.da, anexa
a este relatório e que dele faz parte integrante.

2.4 � A avaliação do bem, referido no n.º 2.1.2 foi efectuada por
Randon Ibérica � Materiais para Transporte, S. A., com sede na Estrada
Nacional, 118, ao quilómetro 45.6, Apartado 121, 2130-999 Benavente,
contribuinte n.º 502777494 anexa a este relatório e que dele faz par-
te integrante.

2.5 � O valor global atribuído aos bens ascende a 10 500 000$, sendo
esse mesmo o valor a afectar à realização de parte do capital social.

2.6 � O critério de avaliação, foi o preço de aquisição e o preço
de mercado, depois de consideradas as características e o estado de
conservação dos bens em causa.

3 � Conversão em euros.
A conversão em euros do valor da avaliação, mediante a taxa de

conversão fixada irrevogavelmente pelo Conselho da UE, em
200$482, corresponde a 52 373,78 euros.

4 � Conclusão.
Face ao que antecede, declara-se que o valor dos bens referidos no

n.º 2.1, atinge o valor das entradas em espécie para efeitos de reali-
zação de parte do capital social da Transportes Francisco Patrício
Ferreira & Filhos, L.da

O presente relatório, conjuntamente com a restante documenta-
ção julgada necessária para o efeito, permitirá a realização da escritu-
ra pública de constituição da referida sociedade.

Caso, o proprietário dos bens objecto de avaliação neste relatório
se configurar como empresário em nome individual, e os mesmos
estejam afectos fiscal e contabilisticamente ao exercício dessa sua
actividade individual, deverão ser regularizados todos os factos na
respectiva categoria, para efeitos de IRS.

Para além da escritura pública, deverão ser efectuados os respecti-
vos registos e publicações obrigatórias nos termos da legislação vi-
gente, nomeadamente a transferências de propriedade dos bens refe-
ridos neste relatório.

14 de Fevereiro de 2001. � Maria do Rosário da Conceição Mira
de Carvalho, Revisora Oficial de Contas n.º 658.

24 de Abril de 2001. � O Segundo-Ajudante, Francisco Carlos
Pereira Paixão. 1000229330

PONTE DE SOR

O ABRIGO DA BARRAGEM � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 360;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20030508.

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

Apresentação n.º 2/20030508.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Março de 2003.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2001792921

FERROCARRIL, CONSTRUÇÃO VIAS FERROVIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 424;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 7/20030508.

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

Apresentação n.º 7/20030508.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Sócia e quotas: GESTISOR � SGSP, S. A., com cinco quotas no

valor nominal de € 1000; € 1400; € 1000; € 15000 e € 100.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra Garcia
de Oliveira. 2000986021

PORTALEGRE

M. CID E J. GEADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 173;
identificação de pessoa colectiva n.º 500172323; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 2/110403.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação da contas: 20 de Fevereiro de 2003.

Conferida. Está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fernanda
do Carmo Ribeiro Almeida. 2000896928

SOUSEL

ENASEL � TURISMO E CINEGÉTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 54/
900531; identificação de pessoa colectiva n.º 501946276; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 1/301002.

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

Facto: designação dos órgãos sociais.
Prazo: 2002-2005.
Data da deliberação: 19 de Abril de 2002.
Conselho de administração: presidente � Câmara Municipal de

Sousel, representada pelo seu presidente, Jorge Manuel Bettencourt
Machado Carrilho, casado, residente no Alto da Boavista, 1, em Sousel.

Administradores: 
a) Câmara Municipal de Sousel, representada por Nuno Duarte de

Moura Peixoto Valente, casado, residente na Rua da Ferroa, 14, lote A,
Cano, Sousel;

b) F. Turismo � Capital de Risco, S. A., representada por Fran-
cisco António Ruivo Soares Baptista, casado, residente na Rua de
D. Maria da Conceição Botelho, lote B, 28, 3.º direito, Carcavelos.

Conselho fiscal: presidente � Olivério Paulino Carrilho, casado, resi-
dente no Largo do Dr. Mancio Canelas, Casa Branca, Sousel; vogal: António
José Bravo Parracha, casado, residente no Bairro do Amâncio, Rua A, 2,
Sousel; revisor oficial de contas: António Barreira, Fernando Vieira,
Justino Romão & Associados; Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, representada por Fernando Jorge Marques Vieira, casado, residen-
te na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º, em Lisboa.

Conferida, está conforme.

15 de Maio de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001884621

PORTO
AMARANTE

APVV � APOIO A PRODUTORES DE VINHO VERDE, L.DA

Sede: Edifício Santa Luzia, 1, fracção AD, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2167/
030403; identificação de pessoa colectiva n.º P-506521842; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030401.

Certifico que entre António José da Silva Pinto de Sousa, casado
com Teresa Margarida Carvalheiras Franco de Sousa, na comunhão de
adquiridos, e Pedro Miguel da Silva Ferreira, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma APVV � Apoio a Produtores de Vi-
nho Verde, L.da, com sede no Edifício Santa Luzia, 1, fracção AD, do
concelho de Amarante.

§ 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 repre-
sentação.

2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos para agricultura
e enologia, apoio aos agricultores e viticultores, nomeadamente em
projectos, vinificação do vinho e comercialização do mesmo, presta-
ção de serviços relacionados com a agricultura e enologia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma

de cada um dos sócios António José da Silva Pinto de Sousa e Pedro
Miguel da Silva Ferreira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus actos
e contratos com a assinatura de ambos os gerentes.

Conferida, está conforme.

15 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276249

A. ARAÚJO NOVAIS, L.DA

Sede: Largo da Feira, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 492/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502324023; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 16/030402.

Certifico que pela inscrição n.º 3 foi registada uma alteração parci-
al de pacto, referente à sociedade em epígrafe, em consequência foi
alterado o artigo 3.º, do pacto social, que assim ficou com a seguinte
redacção:

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de géneros
alimentícios, construção de edifícios, compra e venda de imóveis.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado na
sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276230

AMARANREAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Edifício Cristal Center, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2163/
030326; identificação de pessoa colectiva n.º P-506441237; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030326.

Certifico que entre Agostinho Hugo Guedes Peixoto, viúvo, e
Alberto Monteiro Ribeiro, divorciado, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma AMARANREAL � Investimentos
Imobiliários, L.da, com sede no Edifício Cristal Center, freguesia de
Telões, concelho de Amarante.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar
sucursais, filiais ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas. Com-
pra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Exploração imobiliária pela comercialização e arrendamento, gestão
e administração de imóveis. Aquisição de loteamentos e urbanizações
e a sua revenda, no todo ou em parte. Comércio, importação, expor-
tação e representação de materiais, máquinas e equipamentos para a
construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social.
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5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem delibe-
radas em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por dois ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade será necessária a assinatura conjunta

de dois gerentes.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibera-

do em assembleia geral.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres, porém, as feitas a
estranhos ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em primeiro lugar, sendo conce-
dido igual direito, aos demais sócios, em segundo.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, pelo menos,
desde que a lei não exija outras formalidades de convocação.

Conferida, está conforme.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276095

AGRIMOTA � SOCIEDADE AGRÍCOLA E FLORESTAL, S. A.

Sede: Avenida do General Silveira, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 954/
960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503590991; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 5/030326.

Certifico que pela inscrição n.º 8 foi registada uma alteração par-
cial de pacto, referente à sociedade em epígrafe, em consequência foi
alterado o artigo 7.º, do pacto social, que assim ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sobre qualquer das for-
mas previstas por lei, por simples deliberação do conselho de admi-
nistração.

2 � Dentro dos limites legais, a sociedade poderá adquirir acções e
obrigações próprias.

3 � É aplicável às obrigações o previsto no artigo 6.º
4 � Poderão ser exigidas prestações acessórias, em dinheiro, até

ao montante global de 150 000 euros, aos accionistas que votem fa-
voravelmente a respectiva deliberação.

5 � Os accionistas que votem favoravelmente a deliberação pre-
vista no número anterior, ficam obrigados a converter em nominativas
as acções ao portador de que sejam detentores.

6 � As referidas prestações acessórias são efectuadas gratuitamen-
te e poderão ser restituídas, desde que cumpridos os requisitos legais
aplicáveis, por deliberação dos accionistas.

7 � O conteúdo da obrigação das prestações acessórias corresponde
ao contrato de prestações suplementares.

8 � Para o cálculo do montante, da obrigação vigente de efectuar
prestações acessórias serão sempre computadas as prestações restituídas.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado na
sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276109

LIVRARIA LILA, L.DA

Sede: Alto da Lixa, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2115/
021120; identificação de pessoa colectiva n.º P506293459;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 12 e 13/030327.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi registada
a cessação de funções de gerente de Maria Alba de Sousa Abreu
Teixeira, por renúncia em 19 de Março de 2003; e pela inscrição
n.º 3 foi registada uma nomeação de gerente.

Gerente nomeado: o sócio Manuel Joaquim de Oliveira Magalhães,
em 19 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276168

PROBIGALP � LIGANTES BETUMINOSOS, S. A.
Sede: Casa da Calçada, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1198/
980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504137484;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 4 e 5/030328.

Certifico que pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 6 foi registada
a cessação de funções do vice-presidente do conselho de administra-
ção Engenheiro Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo, por renún-
cia em 10 de Dezembro de 2002; e pela inscrição n.º 9 foi registada a
nomeação do vice-presidente do conselho de administração Engenheiro
Manuel Maria Coelho de Sousa Ribeiro, em substituição do Engenhei-
ro Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo.

Data da deliberação: 16 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276176

MANUEL F. SANTOS � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Sede: Ermida, Figueiró (Santa Catarina), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2165/
030331; identificação de pessoa colectiva n.º P-506521036; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030331.

Certifico que entre Manuel Fernando Lopes dos Santos, e mulher
Emília Granja Teixeira Mendes, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel F. Santos � Carpintaria
Mecânica, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Ermida, freguesia de
Figueiró (Santa Cristina), concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe sem necessidade do con-
sentimento prévio de qualquer outro órgão social bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de carpintaria.

4.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencendo ao sócio, Manuel Fernando Lopes dos San-
tos, uma quota dpo valor nominal singular de 3000 euros e à sócia,
Emília Granja Teixeira Mendes, uma quota do valor nominal singular
de 2000 euros.

5.º

A gerência e a representação da sociedade, incumbem ao sócio,
Manuel Fernando Lopes dos Santos, desde já nomeado gerente, vin-
culando-se a sociedade pela sua única assinatura.

6.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.
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7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276184

EMÍLIA & PEIXOTO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
LÁCTEOS, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1000/
960829; identificação de pessoa colectiva n.º 503713511; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/030331.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação da contas: 31 de Agosto de 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276192

DECOBALANCEIROS � PINTURA DE EDIFÍCIOS, L.DA

Sede: Rua Nova de Balanceiros, Vila Meã , Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2166/
030401; identificação de pessoa colectiva n.º P-506423034; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030401.

Certifico que entre António Valentim Rebelo Leitão e mulher Maria
Emília Pinheiro Coelho, casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato: 

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DECOBALANCEIROS � Pintura de
Edifícios, L.da, vai ter a sua sede na Rua Nova de Balanceiros, fregue-
sia de Vila Meã, concelho de Amarante, e durará por tempo
indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do registo defini-
tivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifícios,
empreitadas e subempreitadas, pintura interior e exterior de edifícios,
revestimento, envernizamento e lacagem de pavimentos e paredes.
Pintura e colocação de vidros. Montagem de trabalhos de carpintaria
e de caixilharia e serviços de acabamentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está representado por duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros cada, pertencente uma ao sócio António Valentim
Rebelo Leitão, e outra à sócia Maria Emília Pinheiro Coelho.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá exigir de cada sócio prestações suplemen-
tares até ao montante de 100 000 euros.

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
designados gerentes, podendo ainda serem 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 contratos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos contra-
tos ou escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de pre-
ferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas, as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras forma-
lidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276214

AUTO PLÁTANO N.º 15 � SERVIÇO DE REBOQUES AUTO, L.DA

Sede: Tropeços, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1562/
001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505213354; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/030401.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registada a nomeação de gerente.
Gerente nomeada: Ludovina Moreira Pimenta, em 10 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276206

RAFAEL & SILVA, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 367, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 158/
750510; identificação de pessoa colectiva n.º 500400024; data da
apresentação: 030411.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276389

VISTO, CONTABILIDADE E CONSULTADORIA FISCAL, L.DA

Sede: Cruz, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1593/
010301; identificação de pessoa colectiva n.º 505224976; data da
apresentação: 030411.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276400

MAGENTA � GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Sede: Edifício Carvalhido, loja BT, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2060/
020807; identificação de pessoa colectiva n.º 506262120; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 7 e 8/030411.
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Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções de gerente de Sónia Andreia Martins
Espain, por renúncia, em 27 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276370

RHPLUS, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Sede: Avenida do 1.º de Maio, Edifício Carvalhido, loja BT,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2078/
020911; identificação de pessoa colectiva n.º 506264009; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/030411.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação da contas: 31 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276362

LAVANDARIA TORRES DE SANTA LUZIA, L.DA

Sede: Urbanização de Santa Luzia, 3.ª cave, lotes 7 e 8,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1282/
981118; identificação de pessoa colectiva n.º 504277430; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 14/030411.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a dissolução e o encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação da contas: 12 de Março de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276354

F. S. & MARINHO, L.DA

Sede: Candemil, Candemil, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2169/
030414; identificação de pessoa colectiva n.º P-506451836; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030414.

Certifico que entre Joaquim Fernando Pereira Marinho, casado com
Maria da Graça Teixeira Nogueira, na comunhão de adquiridos; Sónia
Maria Nogueira Marinho, solteira, maior; e Maria do Céu Nogueira
Marinho, casada com Carlos Duarte Almeida Gonçalves, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma F. S. & Marinho, L.da, e vai ter a sua
sede no lugar de Candemil, freguesia de Candemil, concelho de
Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho, ou para concelho limítrofe, sem necessidade de consentimento
prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar sucursais, filiais,
agências ou qualquer outra forma de representação local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na construção geral de edifício,
comércio a retalho de têxteis, ferragens, tintas, vidros, equipamentos
sanitários e similares, livros, jornais e artigos, outros não especifica-
dos. Actividades de contabilidade, auditoria, consultadoria fiscal.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, pertencendo a cada um dos sócios Joaquim Fernando

Pereira Marinho e Sónia Maria Nogueira Marinho uma quota do va-
lor nominal singular de 2450 euros, e à sócia Maria do Céu Nogueira
Marinho uma quota do valor nominal singular de 100 euros.

5.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbem aos sócios
Joaquim Fernando Pereira Marinho e Sónia Maria Nogueira Marinho,
desde já nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade pela assinatura
de qualquer um deles.

6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte a estranhos,
dependem do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar e os restantes sócios não cedentes em segundo lugar, do direito
de preferência.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 100 000 euros mediante deliberação dos sócios, por
unanimidade em assembleia geral.

9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos que forem acordados em assembleia geral e votados
por unanimidade.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276397

J. J. L. � CONSULTORIA E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Miguel Pinto Martins, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1340/
990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504446436;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/030416.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções de gerente de José Luís Gaspar Jorge,
por renúncia, em 9 de Dezembro de 2002, com efeitos a partir de
14 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276451

MOTA & C.A, S. A.

Sede: Casa da Calçada, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 25/
460903; identificação de pessoa colectiva n.º 500197814; inscri-
ção n.º 48; número e data da apresentação: 4/030416.

Certifico que pela inscrição n.º 48, foi registada a nomeação dos
órgãos sociais para o quadriénio de 2003/2006.

Conselho de administração: presidente � Engenheiro António
Manuel Queirós Vasconcelos da Mota; Engenheiro Arnaldo José Nunes
da Costa Figueiredo; Engenheiro Ismael Antunes Hernandez Gaspar.

Conselho fiscal: presidente � Engenheiro Manuel Teixeira Men-
des; vogais: António Magalhães e Carlos Santos, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada Carlos Alberto Freitas dos San-
tos; Engenheiro Marcos Levi Sampaio Caetano Ramalho; suplente: Dr.
José Rodrigues de Jesus, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276419



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 175 � 31 de Julho de 2003 16 268-(207)

R. T. A. � RIO TÂMEGA TURISMO E RECREIO, S. A.

Sede: Covelas, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 74/
650906; identificação de pessoa colectiva n.º 500406618; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 3/030416.

Certifico que, pela inscrição n.º 20, foi registada a nomeação de se-
cretário efectivo da sociedade em epígrafe para o triénio de 2001/2003.

Secretário efectivo: Dr. Luíz Gonzaga Braga de Madureira; secretá-
rio suplente: Dr. João Paulo de Brito Sítima Amante.

Data da nomeação: 15 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276427

SERVACIA � SERVIÇOS EXTERNOS SEGURANÇA,
HIGIENE, AMBIENTE, SAÚDE, FORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rampa Alta, 2.º, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1456/
000406; identificação de pessoa colectiva n.º 504769723;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números
e data das apresentações: 5 a 7 /030416.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções de gerente de José Luís Gaspar Jorge,
por renúncia, em 9 de Dezembro de 2002, com efeitos a partir de
14 de Dezembro de 2002.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi feito o registo de
deslocação de sede da sociedade em epígrafe para a Rua de Viela dos
Lodos, São Gonçalo, Amarante.

E pela inscrição n.º 2 foi feito o registo de nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Dr. Nuno Filipe Gomes da Costa Resende da Silva,

em 9 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276443

CARLOS & AGOSTINHO CARVALHO, L.DA

Sede: Castanheira do Além, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1866/
011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505818019;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 10 e 11/030310.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi regista-
da a cessação de funções de gerente de Agostinho Jorge Teixeira de
Carvalho, por renúncia, em 9 de Janeiro de 2003.

Pela inscrição n.º 3 foi registada a autorização de manutenção do
nome e apelido Agostinho Carvalho, dada por Agostinho Jorge
Teixeira de Carvalho, em 9 de Janeiro de 2003.

E pela inscrição n.º 4 foi feito o registo de alteração parcial de
pacto, em consequência foi alterado o artigo 4.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade serão exercidas por
um único gerente, vinculando-se a mesma pela sua única assinatura.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado na
sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 2001276893

MÁRMORE GUATUMALA, L.DA

Sede: Pinhal Basto, Vila Cova, Felgueiras

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2168/
030404; identificação de pessoa colectiva n.º 505904357; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/030404.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi feito o registo de deslocação
de sede da sociedade em epígrafe para a Rua da Agração, Edifício Meia
Lua, fracção G, Estradinha, Telões, Amarante.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276273

CAVES DA CÊRCA, S. A.

Sede: Avenida de Alexandre Herculano, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 42/
571102; identificação de pessoa colectiva n.º 500593744; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 2/030414.

Certifico que pela inscrição n.º 16, foi registada a nomeação dos
órgãos sociais para o triénio de 2003/2005.

Conselho de administração: presidente � Engenheiro José Francisco
da Silva Fonseca; vice-presidente: Alexandrino dos Anjos;
vogal: Dr.ª Maria de Fátima Parente da Mota Moreira da Fonseca.

Conselho fiscal: presidente � Dr. Luís Gonzaga Braga de Madureira;
vogal efectivo: João Andrade Ribeiro de Sousa; vogal efectivo: José
Soares Gomes da Silva, revisor oficial de contas; vogal suplente: José
Domingos da Silva Fernandes, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

Conferida, esta conforme o original.

17 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276311

HIDROOLO � HIDROELÉCTRICA DO OLO, L.DA

Sede: Central Hidroeléctrica do Olo, Candal, Fridão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1121/
970724; identificação de pessoa colectiva n.º 503935824; data da
apresentação: 030410.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe, relati-
vos aos anos de 1999, 2001 e 2002.

Conferida, está conforme o original.

17 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276346

ALBINO ALMEIDA & FILHO, L.DA

Sede: Carvalho, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1129/
970820; identificação de pessoa colectiva n.º 503938335; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 21/030411.

Certifico que, pela inscrição n.º 7 foi feito um registo de alteração
parcial do pacto, com nomeação de gerente.

Gerente nomeado: o sócio Nuno Filipe Pinto de Almeida, em 8 de
Abril de 2003, em consequência foi alterado o artigo 5.º, que passou
a ter a seguinte redacção:

5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, será exercida pelos sócios, Albino Carvalho
de Almeida e Nuno Filipe Pinto de Almeida, já oportunamente no-
meados gerentes, vinculando-se a sociedade pelas suas assinaturas
conjuntas.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado na
sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276257
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A. MOURA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Edifício do Salto, loja 25, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1018/
961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503751367; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/030327.

Certifico que, pela inscrição n.º 4 foi registada uma alteração par-
cial do pacto, referente à sociedade em epígrafe, em consequência foi
alterado o artigo 1.º e aditado o artigo 10.º ao pacto social, que assim
ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma A. MOURA � Comércio de Auto-
móveis, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Rampa Alta, freguesia de
São Gonçalo, do concelho de Amarante.

10.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 100 000 euros, para financiamento de futuros
investimentos na sociedade, mediante deliberação dos sócios, por
unanimidade em assembleia geral.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado na
sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276141

LOTEAMENTOS DO ALTO DA LIXA, L.DA

Sede: Cruz, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 809/
940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503266043; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/030327.

Certifico que, pela inscrição n.º 3 foi feito o registo de aumento de
capital da sociedade em epígrafe em 104 415$ realizado em dinheiro
e subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas que assim são
aumentadas e a respectiva redenominação em euros, em consequência
foi alterado o artigo 4.º do pacto social, que assim ficou com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 5010 euros, pertencendo a cada um dos sócios José Augusto
Teixeira, Vítor de Sousa Maia e Joaquim Tomas Dias, uma quota no
valor singular nominal de 1670 euros.

Foi depositado na pasta respectiva o texto do contrato alterado na
sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 2001276150

GONDOMAR

CAFÉ SNACK-BAR MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 461/20010820; identificação de pessoa colectiva
n.º 505447045; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20030424.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
data da aprovação das contas: 14 de Abril de 2003.

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002846499

LOURINHA � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5675/
950405; identificação de pessoa colectiva n.º 503410586;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 5 e 6/20030424.

Certifico que Mário da Conceição Alves cessou funções de gerente,
por renúncia e foram designados gerentes os sócios, António Manuel
Alves Guimarães e Maria Francelina da Silva Leite, em 29 de Janeiro
de 2003.

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2002848041

LOUSADA

JOÃO DE CASTRO & FILHOS, L.DA

Sede: Cruzeiro, Macieira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 134/
820525; identificação de pessoa colectiva n.º 501287060; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 13/021121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, passando o artigo 4.º, § 2.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

§2.º Em ampliação dos poderes normais da sua competência, po-
dem os gerentes: 

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis de ou para a
sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar contratos de arrendamento, independentemente dos
prazos;

c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial; e

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

Foi depositado o texto do contrato da sociedade na sua redacção
actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001708998

CONFECÇÕES DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA & FILHA, L.DA

Sede: Cruz Nova, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1343/
010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505623676;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2 e 3/021127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Moreira da
Silva cessou as funções de gerente em 26 de Fevereiro de 2002, por
morte e foi nomeada gerente a sócia Ercília Maria de Moura Silva em
12 de Novembro de 2002.

Foram depositados os instrumentos da cessação e nomeação de
gerentes, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001709048

AMÍLCAR MOURA, & C.A L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1288/
010507; identificação de pessoa colectiva n.º 500587558; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 13/021206.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 175 � 31 de Julho de 2003 16 268-(209)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores activos da sociedade, é de 249 398,93 euros e dele pertencem
uma quota de 124 699,47 euros à sócia Famo Comercial � Mobiliá-
rio de Escritório, L.da, duas de 46 762,30 euros cada uma das sócias
Margarida Maria Nunes de Moura Magalhães e Isabel Maria Nunes de
Moura, uma de 12 469,95 euros, à sócia Innovation Ventures Limited,
e três de 6234,97 euros cada uma, uma de cada um dos sócios Jaime
José Nunes de Moura, Rogério Nunes de Moura e Amílcar Nunes de
Moura.

Foi depositado o texto do contrato da sociedade na sua redacção
actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001709129

NORTESTE � EQUIPAMENTOS E AUXILIARES
DE LABORATÓRIOS, L.DA

Sede: Edifício Alto do Fogo, Senhora Aparecida, Torno,
Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1763/
030204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
030204.

Certifico que, entre Carlos Manuel da Cunha Moreira, casado com
Carla Patrícia Ferreira da Mota em comunhão de adquiridos; Hélder
Manuel Ferreira Moreira, solteiro, maior e Sérgio António de Pimentel
Magalhães, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma NORTESTE � Equipamentos e Auxi-
liares de Laboratórios, L.da, com sede no Edifício Alto do Fogo, Se-
nhora Aparecida, freguesia de Torno, concelho de Lousada.

§ 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 repre-
sentação.

2.º

O objecto social consiste na comercialização e distribuição de equi-
pamentos e acessórios para laboratórios e produtos químicos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5100 euros, formado por três quotas iguais de 1700 euros cada, uma
de cada um dos sócios Carlos Manuel da Cunha Moreira, Hélder Ma-
nuel Ferreira Moreira e Sérgio António de Pimentel Magalhães.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os
seus actos e contratos com a assinatura de todos os gerentes, sen-
do suficiente a assinatura de um gerente para os actos de mero
expediente.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios por acordo unânime prestações
suplementares de capital até quíntuplo do mesmo repartidas propor-
cionalmente em função das suas quotas.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002880140

CARVALHO & QUEIRÓS, L.DA

Sede: Souto, Casais, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 495/
910926; identificação de pessoa colectiva n.º 505284740; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/021115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu á
inscrição de dissolução e encerramento de liquidação, tendo sido apro-
vadas as contas em 15 de Novembro de 2002.

Foi depositado o instrumento da dissolução e encerramento da li-
quidação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002908125

LEITE & RIBEIRO, L.DA

Sede: Moimenta, Aveleda, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 563/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502884835; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 8/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, formado por duas quotas, uma no valor nominal de
1000 euros, pertencente ao sócio João Dias Leite e outra no valor
nominal de 4000 euros pertencente a QT � Construção &
Engenharia, L.da

Foi depositado o texto do contrato da sociedade na sua redacção
actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 1000221513

CARLOS NUNES & NUNES � MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Boavista, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1764/
021206; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/061202.

Certifico que, entre Alberto Martins Nunes, casado com Maria de
Fátima Sousa Morais em comunhão de adquiridos e Carlos Alberto de
Sousa Nunes, casado com Merciana Cristina Teixeira Vieira Nunes no
mesmo regime, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Nunes & Nunes � Materiais
para Construção Civil, L.da, com sede no lugar de Boavista, freguesia
de Nespereira, do concelho de Lousada.

§ 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 repre-
sentação.

2.º

O objecto social é o comércio por grosso de materiais de constru-
ção (excepto madeira) e equipamento sanitário.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma
de cada um dos sócios Alberto Martins Nunes e Carlos Alberto de
Sousa Nunes.
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4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao quíntuplo do mesmo repartidas proporcionalmente em fun-
ção das suas quotas.

5.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
incluindo a compra e venda de bens imóveis, permutar e vender via-
turas automóveis, arrendamento ou trespasse de estabelecimento de e
para a sociedade é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001709102

QT � CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Boavista, Pias, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 753/
951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503590010;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 16 e 17/021219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, António Eduar-
do Marques Moreira da Silva cessou as funções de gerente em 2 de
Outubro de 2002, por renúncia; Helena Maria Branco dos Santos
Mercatudo, casada, foi nomeada gerente em 2 de Outubro de 2002; o
capital foi aumentado em mais € 270 120,22, em dinheiro e subscrito
pelos sócios Fernando Mercatudo de Jesus, com € 167 060,11 e Produ-
tividade Crescente � Imobiliária Unipessoal, L.da, com € 103 060,11 e
foi alterado o contrato, passando os artigos 3.º e 8.º a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
320 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 192 000 euros, pertencente ao sócio Fernando Mercatudo
de Jesus, e outra do valor nominal de 128 000 euros, pertencente à
sócia Produtividade Crescente � Imobiliária Unipessoal, L.da

ARTIGO 8.º

1 � A gerência social, remunerada ou não conforme venha a ser
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Fernando Mercatudo
de Jesus e a Helena Maria Branco dos Santos Mercatudo, casada, na-
tural de Covões, Cantanhede, e residente na Rua de Heliântia, 286,
Gulpilhares, Vila Nova de Gaia.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em abonações, fi-

anças e outros actos estranhos ao objecto social.

Foi depositado o texto do contrato da sociedade na sua redacção
actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001709234

BESSA COELHO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Rua do Engenheiro Amaro da Costa, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 190/
850130; identificação de pessoa colectiva n.º 501610529; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 15/021120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por deliberação
de 2 de Agosto de 2002, foram designados os seguintes órgãos do con-
selho de administração e fiscalização, para o quadriénio de 2002/2005: 

Conselho de administração: presidente � Artur de Bessa Coelho;
vice-presidente: Ricardo Jorge Soares Coelho; vogal: Ana Soares de
Sousa.

Conselho fiscal: presidente � Anabela Soares Coelho Lemos;
vogais: Luís Pedro Marinho de Oliveira Lemos e Amândio Tavares e
Artur Junqueira, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002908133

FAMÉLIA � CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: São Gonçalo, Macieira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 270/
870403; identificação de pessoa colectiva n.º 501811419; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 6/021016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de
24 939,90 euros, corresponde a três quotas, de valor nominal, respec-
tivamente, de 12 469,95 euros, de 7481,97 euros e de 4987,98 euros,
pertencentes ao único sócio Joaquim Fernando Ribeiro da Costa.

Foi depositado o texto do contrato da sociedade na sua redacção
actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001709986

ESTRUTUROREBOCO, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Centro Comercial Edinor, loja 19,
Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1276/
010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505341832; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 10/021022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
inscrição de dissolução e encerramento de liquidação, tendo sido apro-
vadas as contas em 17 de Outubro de 2002.

Foi depositado o instrumento da dissolução e encerramento da li-
quidação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002908095

HÉLDER PINTO � CONFECÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Boavista, Nogueira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1758/
021024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/021024.

Certifico que, Hélder Rafael Teixeira Pinto, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Hélder Pinto � Confecção, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no lugar da Boavista, freguesia de Noguei-
ra, do concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na indústria de confecções.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, formado uma quota de igual valor pertencente ao único
sócio Hélder Rafael Teixeira Pinto.
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4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, fica a cargo de Cidália da Cunha Teixeira Pinto, casada,
residente no lugar da Boavista, da dita freguesia de Nogueira, que des-
de já fica nomeada gerente, obrigando-se a sociedade em todos os actos
e contratos com a sua assinatura.

2 � Em ampliação dos seus poderes de gerência, poderá:
a) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e ou

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais e

industriais, confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer
nas condições de juro e reembolso acordados, bem como prestações
suplementares até ao triplo do capital.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001708602

IDEIA AO CUBO � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 118,
Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1760/
021106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/021106.

Certifico que, entre Andreia Sofia Passeira Rodrigues, casada com
Jorge Augusto Santos Matos em comunhão de adquiridos e César Fi-
lipe Teixeira de Carvalho, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ideia ao Cubo � Arquitectura e
Engenharia, L.da, com sede na Rua do Engenheiro Adelino Amaro da
Costa, 118, freguesia de Silvares, concelho de Lousada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de arquitectura e enge-
nharia civil.

ARTIGO 3.º

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

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

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

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

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

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

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002908117

JOAQUIM MIRANDA � PINTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Lugar da Ponte, Nevogilde, 4620 Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1451/
010928; identificação de pessoa colectiva n.º 505776740; data da
apresentação: 030509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2002, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002890102

ESTRUTUROBEBOCO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Centro Comercial Edinor, loja 19,
4620 Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1276/
010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505341832.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2002, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 1000219773

SN2 � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Moinhos, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1756/
021016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021016.

Certifico que, entre Rui Manuel Ferreira Neto Salgado de Abreu,
solteiro, maior; Catarina Alexandra Ferreira Neto Salgado Abreu,
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solteira, maior, e Juliana Maria Ferreira Neto Salgado Abreu, casada
com José Paulo Nunes Coelho em separação de bens, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação SN2 � Confecções, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Moinhos, freguesia de Figueiras, conce-
lho de Lousada, contando-se a sua existência desde a data da sua cons-
tituição.

2 � A gerência pode, sem precedência de deliberação da assembleia
geral, transferir a sede social para qualquer outro local, dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como, mediante prévia
deliberação da assembleia geral, criar em território nacional e estran-
geiro agências, delegações, filiais, sucursais, escritórios, dependências
ou qualquer outra forma de representação.

2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a indústria, comércio, importação e
exportação de vestuário.

3.º

Capital e quotas

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 30 000 euros,
correspondendo à soma de três quotas do valor nominal de
10 000 euros cada, titulada em nome de cada um dos sócios Rui Ma-
nuel Ferreira Neto Salgado de Abreu, Juliana Maria Ferreira Neto
Salgado Abreu e Catarina Alexandra Ferreira Neto Salgado Abreu.

2 � As quotas das sócias Juliana Maria Ferreira Neto Salgado Abreu
e Catarina Alexandre Ferreira Neto Salgado Abreu estão integralmen-
te realizadas em dinheiro.

3 � A quota do sócio Rui Manuel Ferreira Neto Salgado de Abreu
encontra-se integralmente realizada pela integração na sociedade do
estabelecimento industrial de confecção de vestuário em série, pro-
priedade deste, instalado no prédio urbano sito no lugar de Moinhos, fre-
guesia de Figueiras, concelho de Lousada, pelo valor de 60 424,32 euros.

4 � A diferença entre o valor da quota do mesmo sócio e o valor
do estabelecimento integrado, constituirá um crédito deste sócio no
valor de 50 424,32 euros, levado à respectiva conta de suprimentos.

4.º

Divisão e cessão de quotas

1 � É livre a divisão e cessão de quotas, total ou parcial, entre
sócios e a favor dos cônjuges, ascendentes ou descendentes na linha
recta, carecendo nos demais casos do consentimento da sociedade
prestado em assembleia geral para o efeito convocada.

2 � Nos casos em que a divisão e cessão careçam do consenti-
mento da sociedade, goza esta do direito de preferência, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, na proporção das
quotas que possuírem à data da deliberação.

3 � Para os efeitos do numero anterior, o sócio que pretender
ceder a sua quota, assim o comunicará à gerência, por escrito regista-
do com aviso de recepção, indicando e precisando todas as condições
da projectada transacção.

4 � Esta convocará então a assembleia geral da sociedade para
reunir no prazo de 60 dias, contados da recepção da comunicação
referida no número anterior, a fim de deliberar sobre a prestação do
consentimento e sobre o exercício do direito de preferência pela so-
ciedade e (ou) pelos sócios não cedentes.

5.º

Amortização de quotas

É permitida a amortização de quotas nos seguintes casos: 
a) Havendo acordo dos respectivos titulares;
b) Quando se trate de quotas próprias;
c) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens,

de qualquer sócio, a respectiva quota lhe não fique a pertencer intei-
ramente;

d) Quando se trate de quotas arrestadas, penhoradas, arroladas ou
arrematadas por estranhos, ou de qualquer forma sujeitas a qualquer
outro procedimento contencioso, designadamente de falência ou in-
solvência de qualquer dos seus titulares, excepto o de inventário, des-
de que o sócio não deduza qualquer oposição ao arresto, penhora,
arrolamento, execução ou acção, pois, se tal suceder, a amortização
só terá lugar no caso de improcedência dessa oposição ou ainda no
caso da respectiva oposição não determinar a suspensão do procedi-
mento em apreço.

e) No caso previsto no n.º 1 do artigo 242.º do Código das Socie-
dades Comerciais, designadamente quando os respectivos titulares uti-
lizarem abusivamente informações obtidas no exercício do seu direito
de informação, para fins estranhos à sociedade, por forma a causar
prejuízo a esta ou a qualquer sócio.

§ 1.º No caso das alíneas a) e b), a amortização será efectuada pelo
valor acordado com os titulares, depois de aprovado em assembleia
geral; e nos das alíneas c), d) e e), pelo valor da quota à face do úl-
timo balanço efectuado, acrescido dos resultados correspondentes ao
período de tempo que decorrer desde essa data até à da amortização,
calculados na base do exercício a que o balanço respeita.

§ 2.º Verificados os seus pressupostos legais e contratuais e uma
vez tomada a respectiva deliberação, nos termos e prazo legais, a
amortização torna-se eficaz mediante comunicação dirigida aos sócios
por ela afectados, sendo o pagamento da contrapartida apurada
fraccionado em duas prestações, a efectuar, mediante entrega directa
ou depósito, nos casos em que este se mostrar próprio, necessário ou
adequado, dentro do prazo de seis meses e um ano, respectivamente,
contados da data da deliberação.

§ 3.º Em alternativa à amortização pode a sociedade deliberar ad-
quirir a quota em apreço ou fazê-la adquirir por outros sócios ou ter-
ceiros.

6.º

Contitularidade de quotas

No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, bem
como no de dissolução de qualquer associada, a sociedade continuará
entre os herdeiros ou representantes legais do falecido, interdito ou
inabilitado, ou com o adjudicatário da empresa dissolvida e quem mais
for sócio, devendo aqueles escolher, de entre si, um só que os repre-
sente.

7.º

Gerência

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
ou fora dele, activa ou passivamente, incumbe à gerência.

2 � À gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete o exercício de todos os poderes de gestão
e representação da sociedade, que por lei, deliberação da assembleia
geral ou pelo presente contrato lhe forem conferidos, em ordem à
realização do objecto social, e designadamente: 

a) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e contratuais e as
deliberações da assembleia geral;

b) Representar activa e passivamente a sociedade em juízo ou fora
dele, com o mais amplo sentido, podendo propor e seguir acções,
desistir delas, transaccionar, perdoar, confessar ou renunciar a quais-
quer direitos ou privilégios e aceitar arbitragens para a resolução de
quaisquer conflitos, substabelecendo em advogado ou solicitador
encartado quando tal for obrigatório ou necessário;

c) Adquirir, vender ou, por qualquer forma alienar, obrigar ou one-
rar direitos e bens móveis e imóveis, nomeadamente viaturas;

d) Tomar e dar de arrendamento ou subarrendamento quaisquer
prédios, rústicos ou urbanos, ou parte deles, bem como alterar ou
distratar os respectivos contratos;

e) Abrir, encerrar, trespassar ou tomar de trespasse estabelecimen-
tos ou parte dos mesmos;

f) Outorgar, alterar ou distratar contratos de locação financeira
mobiliária;

g) Contrair empréstimos com ou sem garantias reais;
h) Nomear e admitir directores, técnicos e empregados e fixar-lhes

as respectivas remunerações.
3 � A sociedade, por meio da gerência, poderá constituir manda-

tários ou procuradores para a prática de determinados actos ou cate-
gorias de actos.

4 � Para que a sociedade possa considerar-se validamente obriga-
da é necessária a intervenção de dois gerentes.

5 � Ficam desde já designados gerentes, os sócios Rui Manuel
Ferreira Neto Salgado de Abreu e Juliana Maria Ferreira Neto Salgado
Abreu.

8.º

Lucros

Anualmente proceder-se-á a balanço, reportado a 31 de Dezem-
bro, para apuramento dos resultados do exercício, os quais, depois de
retirado o valor necessário à formação ou reintegração do Fundo de
Reserva Legal, terão o destino que a assembleia geral, por maioria
simples dos votos emitidos, deliberar, mediante proposta da gerência.

9.º

Dissolução, liquidação e partilha

1 � A sociedade dissolve-se nos termos e com os fundamentos
legais.
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2 � Uma vez dissolvida, a liquidação e partilha ficam a cargo de uma
comissão liquidatária, nomeada em assembleia geral, que a elas procederá
em conformidade com a lei e o deliberado naquela assembleia; caberá a
esta, entre outras funções, fixar o dia, hora e local para as licitações a que
se reporta o número subsequente, convocando para o efeito todos os sócios,
por meio de carta ou postal registado, expedidos com a antecedência
mínima de 15 dias para as moradas conhecidas da sociedade.

3 � Para efeitos de adjudicação, será aberta licitação entre os só-
cios, adjudicando-se os bens sociais a quem melhor preço, condições
de pagamento e garantias oferecer.

10.º

Foro

Para todas as questões emergentes da interpretação e aplicação dos
presentes estatutos bem como para dirimir todos os conflitos que
oponham os sócios e a sociedade é estipulado o foro da comarca da
sede, salvo disposição imperativa da lei em contrário.

11.º

Casos omissos

No omisso, regularão as disposições legais aplicáveis e as delibera-
ções dos sócios válida e regularmente tomadas.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001709960

AFONSO DA COSTA & FILHO, L.DA

Sede: Romariz, Meinedo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1754/
021007; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/021007.

Certifico que entre Afonso Manuel Magalhães Pinto da Costa,
casado com Clarinda Oliveira de Sousa em comunhão de adquiridos e
Ricardo Jorge Oliveira Costa, solteiro, menor, foi constituída a socieda-
de em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Afonso da Costa & Filho, L.da, com
sede no lugar de Romariz, freguesia de Meinedo, do concelho de Lousada.

§ 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 repre-
sentação.

2.º

O objecto social é instalações e canalizações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros,
formado por duas quotas, uma do valor nominal de 4500 euros perten-
cente ao sócio Afonso Manuel Magalhães Pinto da Costa e outra do
valor nominal de 500 euros pertencente ao sócio Ricardo Jorge Olivei-
ra Costa.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio Afonso Manuel
Magalhães Pinto da Costa, que, desde já fica nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

5.º

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios.
2 � A cessão total ou parcial, a estranhos só poderá fazer-se com

o consentimento da sociedade, à qual fica concedido em primeiro lugar
o direito de preferência e depois aos sócios não cedentes.

3 � A sociedade deverá consentir a cessão ou exercer o direito de
preferência no prazo de 30 dias, a contar da data do conhecimento
das condições de cessão, que lhes deverão ser comunicadas por carta
registada.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001709862

TEXBOR � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Sede: Real de Cima, Ordem, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 177/
840504; identificação de pessoa colectiva n.º 501434437;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscri-
ção n.º 13; números e data das apresentações: 5, 8 e 9/021004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Luís Maria Freire
Pinto de Magalhães e Olívia Ferreira Moreira, cessaram as funções de
gerentes em 30 de Setembro de 2002, por renúncia; o sócio Paulo César
Ferreira Magalhães, solteiro, maior, foi nomeado gerente em 30 de
Setembro de 2002; o capital foi aumentado em mais € 524,00, em
dinheiro e subscrito pela sócia Daniela Maria Ferreira Pinto Magalhães,
solteira, maior e foi alterado o contrato, passando os artigos 3.º e 4.º a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 500 euros, dividido em três quotas iguais de 3500 euros cada, uma
de cada um dos sócios Paulo César Ferreira Magalhães, Teresa do
Carmo Ferreira Pinto Magalhães e Daniela Maria Ferreira Pinto
Magalhães.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Paulo
César Ferreira Magalhães, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Foi depositado o texto do contrato da sociedade na sua redacção
actualizada, na pasta respectiva, bem como o instrumento da nome-
ação e cessação de funções de gerentes.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001709811

LAURA BATISTA FERREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Pomar das Achas, Nevogilde, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 989/
980821; identificação de pessoa colectiva n.º 504236326; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais 402 410$ por incorporação de reservas, e foi
alterado o contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas, sendo uma no valor
de 3333 euros, pertencente à sócia Laura Baptista Ferreira e outra no
valor de 833,50 euros pertencendo ao sócio Maurício Leandro Baptista
de Sousa e uma outra de 833,50 euros pertencente ao sócio Roberto
Carlos Baptista de Sousa.

Foi depositado o texto do contrato da sociedade na sua redacção
actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002908109

LOUSAGÁS � DISTRIBUIDORA GÁS, L.DA

Sede: Cimo de Vila, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 684/
941108; identificação de pessoa colectiva n.º 503289809.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001708432



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 175 � 31 de Julho de 200316 268-(214)

CARDOSO & ESPOSA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Sede: Rossas, Vilar do Torno e Alentém, 4620 Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 882/
970916; identificação de pessoa colectiva n.º 503969761.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2002, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002890153

CONSTRUÇÕES CAMILO & ESPOSA, L.DA

Sede: Lugar da Igreja, Cristelos, 4620 Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1550/
011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505815397.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2002, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002890145

CAMINHO DO BOM PREÇO � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Sede: São Gonçalo, Macieira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1753/
021007; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/021007.

Certifico que entre Maria da Glória Mendes Barbosa Reis, casada
com José Pinto Reis em comunhão de adquiridos e Helena Maria
Mendes Barbosa, casado com Sílvio Manuel Ribeiro Faria, no mesmo
regime, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Caminho do Bom Preço � Comércio
Alimentar, L.da, com sede em São Gonçalo, freguesia de Macieira,
concelho de Lousada.

§ 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 repre-
sentação.

2.º

O objecto social é o comércio a retalho de produtos alimentares e
comércio a retalho de frutas e produtos hortícolas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma
de cada uma das sócias Maria da Glória Mendes Barbosa Reis e Helena
Maria Mendes Barbosa.

4.º

Poderão ser exigidas às sócias por acordo unânime prestações su-
plementares de capital até 10 vezes o capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelas sócias, que, desde
já ficam nomeadas gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura das gerentes.

3 � Nos poderes normais de competência da gerência incluem-se,
nomeadamente:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis
para e da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar contratos de arrendamento;

c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou in-
dustrial;

d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

6.º

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios.
2 � A cessão total ou parcial, a estranhos só poderá fazer-se com

o consentimento da sociedade, à qual fica concedido em primeiro lugar
o direito de preferência e depois aos sócios não cedentes.

3 � A sociedade deverá consentir a cessão ou exercer o direito de
preferência no prazo de 30 dias, a contar da data do conhecimento
das condições de cessão, que lhes deverão ser comunicadas por carta
registada.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001709854

AMÍLCAR MOURA & C.A, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, 4620 Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1288/
010507; identificação de pessoa colectiva n.º 500587558; data da
apresentação: 020627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 1000220745

SETIBER � IMOBILIÁRIA, PARTICIPAÇÃO E TURISMO, L.DA

Sede: Lugar de Rebordelos, Lustosa, 4620 Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 845/
970210; identificação de pessoa colectiva n.º 503836729, data da
apresentação: 020701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depositadas
as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 1000220744

ANA RAMALHO & ALMEIDA, VENDA DE JORNAIS
E REVISTAS, L.DA

Sede: Soutelo, Vilar do Torno e Aléntem, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 584/
930319; identificação de pessoa colectiva n.º 502948019.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depositadas
as contas referentes ao ano de exercício de 2002, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002890110

LUSIPANT � CONFECÇÕES TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: São Gonçalo, Macieira, 4620 Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1271/
010323; identificação de pessoa colectiva n.º 505064880.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2002, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002890234

ESTALAGEM E RESTAURANTE LOUSADENSE, L.DA

Sede: Arcas, Boím, 4620 Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 347/
880915; identificação de pessoa colectiva n.º 502043121.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2002, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002890161

BEQUINHAS � PROJECÇÃO DE GESSOS E REBOCOS, L.DA

Sede: Bouça Cova, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1759/
021104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021104.

Certifico que entre Alberto César Ferreira Pereira e mulher Sandra
Adélia Cruz Marques Ferreira, casados em comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma BEQUINHAS � Projecção de Gessos
e Rebocos, L.da, com sede no lugar de Bouça Cova, freguesia de Lustosa,
do concelho de Lousada.

§ 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 repre-
sentação.

2.º

O objecto social consiste na projecção de gessos e rebocos na cons-
trução civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma
de cada uma dos sócios Alberto César Ferreira Pereira e Sandra Adélia
Cruz Marques Pereira.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do mesmo repartidas proporcionalmente em função
das suas quotas.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os
seus actos e contratos com a intervenção de ambos os gerentes.

6.º

Aos lucros líquidos apurados, depois de retiradas as percentagens
legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001708726

JANGADA � COOPERATIVA DE TEATRO PROFISSIONAL, C. R. L.

Sede: Auditório Municipal, Quinta das Pocinhas, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 7/
990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504694804; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/021031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos os seguintes órgãos sociais para o triénio de 2001/2003:

Direcção: presidente � Francisco Rodrigues Oliveira; tesou-
reiro: Joaquim Faria Martins.

Conselho fiscal: Sérgio Agostinho de Oliveira Martins.

Foi depositado o instrumento da nomeação dos órgãos sociais na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2001708700

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA LODARENSE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Lama, Lodares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1757/
021021; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/021021.

Certifico que, Nuno Miguel Soares Moreira, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Agro-Pecuária Lodarense,
Unipessoal, L.da, com sede na Quinta da Lama, freguesia de Lodares,
concelho de Lousada.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da Socieda-
de poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na produção, transformação e comer-
cialização de produtos agrícolas e pecuários.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a Sociedade em todos os
seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
Sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2002908052

MAIA

CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA DR. CARLOS CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 821/
20001114; identificação de pessoa colectiva n.º 504008595.
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Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício dos anos de 2000 e 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368239

SETE FONTES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 421/
20030429; identificação de pessoa colectiva n.º 506566587; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030429.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a re-
ger-se pelo contrato cujo extracto segue, e registada pela apresenta-
ção e inscrição referidas.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sete Fontes � Actividades Hote-
leiras, L.da, e tem a sua sede no Parque Central da Maia, na Rua do
Padre António, loja A, freguesia e concelho da Maia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias, filiais ou qualquer outra forma de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração hoteleira e similares.
2 � A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,

mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
40 000 euros, do sócio Nelson Reis de Brito e uma de 10 000 euros,
do sócio David Joaquim de Matos Pinto.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem aprovados em assembleia geral.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes,
em segundo.

5.º

1 � A gerência da sociedade, fica a cargo do sócio Nelson Reis de
Brito, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral.

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

3 � É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade
em cauções, avales, letras de favor, fianças ou quaisquer outros actos
estranhos ao objecto social.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Quando o sócio não cumpra as suas obrigações sociais ou as

deliberações tomadas em assembleia geral;
b) Quando o sócio prejudique os interesses da sociedade;
c) interdição, inibição, falência ou insolvência do titular de qual-

quer quota;
d) Se a quota for sujeita a arresto, penhora ou arrematação judicial;
e) Por acordo com o respectivo titular;
f) Se, em caso de partilha, em consequência de divórcio ou separa-

ção judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota não ficar a per-
tencer ao seu titular.

2 � A amortização será efectuada pelo valor que resultar do últi-
mo balanço aprovado, se outro não resultar imperativamente da lei.

7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de continuará com os sobrevivos ou capazes, com os herdeiros do

sócio falecido e o representante legal do interdito, devendo os her-
deiros designarão de entre si um, que a todos represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

8.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo
de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral determinar.

9.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, deverão ser convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

29 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000977111

INATO � COMPANHIA DE TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7052/
960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503641740.

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

Pela inscrição n.º 9, apresentação n.º 13/20030429 � Alteração
do contrato com reforço e redenominação.

Capital: 1 002 410$, após reforço de 602 410$, em dinheiro, subs-
crito por ambos os sócios na proporção das respectivas quotas e a
acrescer a estas.

Capital redenominado: € 5000.
Artigo alterado: 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, todo em dinheiro e integralmente pago é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, sendo de
4750 euros a quota pertencente ao sócio Carlos Albino Leite de Cam-
pos de Sá Ferreira e de 250 euros a quota pertencente ao sócio Ale-
xandre Gonçalo Lello de Brito Sampaio.

O texto do pacto social actualizado encontra-se depositado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368204

MAITEX � INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 16 045/
641015; identificação de pessoa colectiva n.º 500175845.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000476988

SONAECOM � SGPS, S A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 466/
880901; identificação de pessoa colectiva n.º 502028351.

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

Pela inscrição n.º 34, apresentação n.º 6/20030505 � Alteração
do contrato.

Artigo alterado: 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SONAECOM � SGPS, S. A.
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O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368166

INFODISCAT � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 565/
990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504526324.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e com a apresentação
n.º 12/20030506 � Cessação de funções da gerente Maria José Ferreira
de Lima e Silva, em 10 de Abril de 2003, por renúncia.

b) Pela inscrição n.º 3 e com as apresentações n.os 10 e 13/
20030506 � Alteração do contrato com redenominação.

Artigos alterados: o corpo do 1.º, 3.º e n.º 1 do 4.º, ficando os re-
feridos artigos com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GLOBALCONSUM � Comércio de
Consumíveis para Equipamentos de Escritório e Informática, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua da Amieira, 440, freguesia de Gueifães, con-
celho da Maia.

ARTIGO 3.º

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.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Ana Maria Duarte
Oliveira, ora nomeada gerente.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477151

MARIA DO CÉU LIMA DE OLIVEIRA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 436/
20030506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20030506.

Certifico que Ricardo Jorge Duarte Carvalho e mulher Maria do
Céu Lima de Oliveira Carvalho, casados em comunhão de adquiridos,
constituíram entre si a sociedade em epígrafe que se rege pelo pacto
que segue.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria do Céu Lima de Oliveira
Carvalho, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Joaquim Nogueira dos
Santos, 708, freguesia de Nogueira, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e representação de produtos
diversos, nomeadamente, artigos de papelaria, livraria, bazar, material
e equipamento informático, flores, prestação de serviços de apoio
administrativo a empresas e particulares, nomeadamente, cobrança
de luz e telefone; recepção de jogos e apostas múltiplas; exploração
de clube vídeo.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477135

PORNOVA � PORTA E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 733/
900530; identificação de pessoa colectiva n.º 502356537.

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

Pela inscrição n.º 12 e com a apresentação n.º 15/20030506 �
Alteração do contrato.

Artigo alterado: 2.º, ficando com a nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e indústria de portas,
automatismos e materiais de construção civil; actividades de constru-
ção civil, nomeadamente montagem de estruturas metálicas, pintu-
ras, serviços de serralharia e montagem de caixilharias e vidros; pre-
paração e tratamento de superfícies em estruturas metálicas;
instalações eléctricas de baixa tensão.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477143

BALIUM � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2167/
920512; identificação de pessoa colectiva n.º 502758139.

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

Pela inscrição n.º 5, apresentação n.º 7/20030505 � Alteração do
contrato, com reforço.

Capital: € 100 000,00, após reforço de € 50 000, em dinheiro,
assim subscrito pelos sócios: Álvaro Gil Quelhas Antunes de Aze-
vedo, € 7000; Maria de Lurdes Silva Pombal Antunes de Azevedo,
€ 8000; Luís Filipe Pombal Antunes de Azevedo, € 15 000; a acres-
cer às suas quotas e pelo novo sócio Carlos Miguel Pombal Antunes
de Azevedo, solteiro, € 20 000.

Artigo alterado: 4.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
32 000 euros, pertencente ao sócio Álvaro Gil Quelhas Antunes de
Azevedo, uma do valor nominal de 28 000 euros, pertencente à sócia
Maria de Lurdes Silva Pombal Antunes de Azevedo, e duas iguais do
valor nominal de 20 000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Luís Filipe Pombal Antunes de Azevedo e Carlos Miguel Pombal
Antunes de Azevedo.
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O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368158

MAIAQUATRO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5513/
950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503375950.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 8/
20030505 � Mudou a sede para a Rua do Corgo, 76, Gondim, Maia.

Conferida, está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368077

INTERLISTA � PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 429/
20030505; identificação de pessoa colectiva n.º 505671883.

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

Pela inscrição n.º 9, apresentação n.º 9/20030505 � Alteração total
do contrato, passando a sociedade a reger-se pelas cláusulas do pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INTERLISTA � Publicações, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Viso, 30, 2.º, sala 4, freguesia e concelho da Maia.

§ único. Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para outro local do mesmo concelho ou de concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na edição de publicações e serviços de publi-
cidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 7500 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rui
Manuel do Vale Macedo, Filipe Miguel Carvalho de Oliveira e Belmiro
José Piairo de Abreu.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente ao quíntuplo do capital social desde
que a deliberação seja tomada por unanimidade dos votos representa-
tivos da totalidade do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência, remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral, compete a um ou mais gerentes, ficando desde já nomeados todos
os sócios.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000406696

CELEIRO DOS CÓNEGOS � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8332/
970508.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício dos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000426000

MONTANHES INVESTIMENTOS � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 013/
991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504635352.

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

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/20030430 � Dissolução e
encerramento da liquidação.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368042

ESTRUTURA 97 � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 786/
20001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505172500.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo: 

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 3/
20030430 � Cessação de funções da gerente Sandra Maria Rainha
Fernandes, em 30 de Abril de 2003, por renúncia.

Pela inscrição n.º 6, apresentação n.º 4/20030430 � Designação
do gerente, João Luís da Silva Fernandes, casado, residente na Rua do
Dr. Carlos Silva Mouta, 391, rés-do-chão, esquerdo, Avioso, Santa
Maria, Maia, em 30 de Abril de 2003.

Conferida, está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368174

ISABEL MATOS � CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9634/
980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504121260.

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

Pela inscrição n.º 6, apresentação n.º 11/20030430 � Alteração
do contrato, com reforço de capital.

Capital: 55 000,00, após reforço de 5000,00 em dinheiro, subscri-
to pelo novo sócio José António Matos dos Santos Coutinho casado
com Isabel Maria Pereira de Matos na comunhão de adquiridos.

Artigo alterado: 3.º, que passa a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de 55 000 euros, e corresponde à
soma das duas quotas seguintes: uma de 50 000 euros, pertencente à
sócia Isabel Maria Pereira de Matos e outra do montante de
5000 euros, pertencente ao sócio José António Matos dos Santos
Coutinho.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368182
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DISCAUDIO � ÁUDIO E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 426/
20030502; identificação de pessoa colectiva n.º 502749938.

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

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/20030502 � Alteração do
contrato com aumento de capital.

Capital: € 5000,00, após o reforço de € 12,02, em dinheiro, subs-
crito por ambos os sócios na proporção das respectivas quotas e a
acrescer a estas.

Artigos alterados: n.º do 1.º, 2.º e 4.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade sob a firma DISCAUDIO � Áudio e Vídeo, L.da,
tem a sua sede na Rua 20, Urbanização do Lidador, 21, freguesia de
Vila Nova da Telha, concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na importação, exportação e comér-
cio a retalho de instrumentos musicais, discos, cassetes e similares,
actividades de teatro e musicais, promoção de espectáculos e edição
de discos.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios Paulo Manuel Marques Gomes e Maria de Fátima
Coutinho Sousa Serro Gomes.

O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000425011

SORMAIA � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
DA MAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 243/
870526; identificação de pessoa colectiva n.º 501610227.

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

Pela inscrição n.º 22, apresentação n.º 4/20030502 � Designação
dos órgãos sociais para o triénio de 2003/2005.

Conselho de administração: presidente � António Carlos Passos
Coelho Taveira, divorciado, residente na Avenida de Montevideu, 644,
Porto; vogais: Tiago Gonçalves Taveira, casado, residente na Rua do
Molhe, 604, 7.º direito, Porto e Rui Miguel Gaspar Morgado, casado,
residente, na Rua do Professor Abel Salazar, 159, Valbom, Gondomar.

Fiscal único: efectivo: Maria Manuela Ferreira da Cunha, revisora
oficial de contas casada, com domicílio profissional na Rua do Cam-
po Alegre, 830, 2.º, sala 6, Porto, e suplente: Maria de Lourdes
Sarmento Esteves Limpo Trigueiro, revisora oficial de contas, casa-
da, residente na Rua de São João Bosco, 100, apart. 7, Porto.

Data da deliberação: 25 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000406602

POLIMAIA � PERFUMARIA E COSMÉTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1811/
920129; identificação de pessoa colectiva n.º 502687770.

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

Pela inscrição n.º 18, apresentação n.º 3/20030502 � Designação
dos órgãos sociais para o triénio de 2003/2005.

Conselho de administração: presidente � António Carlos Passos
Coelho Taveira, divorciado, residente na Avenida de Montevideu, 644,

Porto; vogais: Américo José Nogueira da Silva, casado, residente na
Rua de Afonso II, 35, 1.º direito, Vila Nova de Gaia e Tiago Gonçal-
ves Taveira, casado, residente na Rua do Molhe, 604, 7.º direito, Porto.

Fiscal único: efectivo: Maria Manuela Ferreira da Cunha, revisora
oficial de contas casada, com domicílio profissional na Rua do Cam-
po Alegre, 830, 2.º, sala 6, Porto, e suplente: Maria de Lourdes
Sarmento Esteves Limpo Trigueiro, revisora oficial de contas, casa-
da, residente na Rua de São João Bosco, 100, apart.7, Porto.

Data da deliberação: 25 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000406521

NOVA CLASSE � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 428/
20030502; identificação de pessoa colectiva n.º 501489754.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 0, apresentação n.º 8/
20030502 � Mudou a sede para a Travessa da Castanheira, 167, Vila
Nova da Telha, Maia.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368085

UGOVANES � EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 796/
981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504690370.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 11/
20030502 � Cessação de funções da gerente Carla Paula Freitas da
Fonseca Martins, em 3 de Fevereiro de 2003, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
moura Lourenço. 2000368140

T. E. I. � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9301/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504253387.

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

Apresentação n.º 13/20030502, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1.
Cessação de funções da gerente Gracinda Maria Teixeira Quintas,

em 10 de Setembro de 2002, por renúncia.

Conferida, está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368123

SEG � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 427/
20030502; identificação de pessoa colectiva n.º 501414827.

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

Apresentação n.º 7/20030502, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1.
Mudou a sede para a Rua de Almorode, 185, armazém B, Vermoim, Maia.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368093



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 175 � 31 de Julho de 200316 268-(220)

CLAUDIMOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8183/
970327; identificação de pessoa colectiva n.º 503859362.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito, na respectiva pasta, dos documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000476970

ESTRATEGA � SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 422/
20030429; identificação de pessoa colectiva n.º 506568733; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030429.

Certifico que, entre Nuno Filipe de Almeida Pinto, casado com Carla
Paula Gonçalves Fernandes, no regime da comunhão de adquiridos;
José Carlos de Sousa Magalhães, casado com Susana Maria da Silva
Queirós, na separação de bens; e Luís Miguel Ferreira Vieira Gabriel,
solteiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ESTRATEGA � Software, L.da, com
sede na Rua do Engenheiro Frederico Ulrich, 2650, freguesia de
Moreira, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no desenvolvimento de software, comér-
cio, representações, assistência técnica, formação de produtos diver-
sos, inovação de parques informáticos e de novas tecnologias,
multimédia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, e está dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

5 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368050

ESTILOIMAGE � DECORAÇÃO DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 441/
20030509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20030509.

Certifico que, entre António Manuel da Costa Moutinho, solteiro;
Sérgio Cláudio Braga Azevedo, solteiro; e Joaquim Fernando da Silva
Moreira, casado com Maria Manuela Moreira Gaio Moreira, em co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESTILOIMAGE � Decoração de
Espaços, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de António Oliveira Braga, 111, 2.º,
sala H, freguesia e concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou 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 execução de obras de constru-
ção civil e obras públicas; reparação de edifícios; remodelação e am-
pliação de interiores, execução de empreitadas; compra e venda de
bens imóveis e ou as suas fracções, revenda dos adquiridos para o
mesmo fim; compra e venda de materiais de construção civil; servi-
ços de decoração de espaços.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1670 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares de capital até ao montante global igual a
10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio António Manuel
da Costa Moutinho que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência, poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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

obrigações sociais;
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d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

13 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477259

FERNANDO MOUTA DE SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 439-
A/20030508; identificação de pessoa colectiva n.º 506293149;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20030508.

Certifico que, por Fernando Mouta de Sousa, casado na comunhão
de adquiridos com Lucinda da Silva Vieira Magalhães de Sousa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Mouta de Sousa,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Manuel Gonçalves Ramos, 101,
freguesia de Vermoim, concelho da Maia.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de cafetaria e snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente a ele sócio.

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

12 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000406688

CPRI � CASA DOS PROFISSIONAIS DE REPARAÇÃO
EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 430/
20030505; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20030505.

Certifico que, entre Domingos Manuel da Silva Salgueiro e Sofia
Marlene Ferreira de Almeida, solteiros, maiores, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo pacto constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CPRI � Casa dos Profissionais
de Reparação em Informática, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Dr. Augusto Martins, 516, freguesia de Nogueira, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em assistência técnica de hardware e
software, manutenção de equipamento informático e electrónico às
empresas; auditoria e peritagem de equipamento informático e de
telecomunicação; vendas de equipamentos e formação.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477003

NUNO, ORTEGA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 447/
20030513; identificação de pessoa colectiva n.º 506567443; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20030513.

Certifico que, entre José Ortega Roman, casado na comunhão de
adquiridos com Maria José da Conceição Pereira Morais; Nuno Filipe
Ramos Lopes dos Santos, casado na comunhão de adquiridos com
Alcinda Maria Carvalho Reis; Cristina Maria Morais de Sá e marido,
João Fernando Soares Ribeiro, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nuno, Ortega & Ribeiro, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Outeiro, 1315, 1.º, sala K, freguesia de Moreira,
concelho da Maia.

§ único. 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 forma de representação social, em territó-
rio nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, representação e assistência
técnica de todo o tipo de artigos e equipamentos de telecomunica-
ções; angariação de clientes na área das telecomunicações.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
22 500 euros e está dividido em quatro quotas iguais, do valor nomi-
nal de 5625 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios José Ortega
Roman e João Fernando Soares Ribeiro que, desde já, são nomeados
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Conferida, está conforme.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000446116

SENUNINHO � REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 442/
20030512; identificação de pessoa colectiva n.º 506523730; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030512.

Certifico que, por Paulo Alexandre Duarte Nunes, casado na comu-
nhão de adquiridos com Olga Cristina Palmeirão da Silva Maio, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SENUNINHO � Representações,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Ângela Adelaide Calheiros C.
Menezes, 252, 5.º, direito, freguesia e concelho da Maia.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e representação de vestuário;
artigos têxteis e de decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 30 000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente a ele sócio.

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado, será exercida por sócios ou não sócios, fi-
cando desde já nomeado ele sócio.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000406777

TALHOS DIAMIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 423/
20030430; identificação de pessoa colectiva n.º 506577562; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030430.

Certifico que, entre Célio Alexandre Teixeira Pacheco, casado na
comunhão de adquiridos com Isabel das Dores Ferreira de Carvalho, e
Sidónio da Silva Alves, casado na comunhão de adquiridos com Lígia
Maria Teixeira Pacheco Alves, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Talhos Diamil, L.da, com sede na Rua
de Aquilino Ribeiro, 21, freguesia de Pedrouços, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de talho.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

5 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000368107
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MAIASPACE � PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 424/
20030430; identificação de pessoa colectiva n.º 506554341; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20030430.

Certifico que, entre Sónia Carla Monteiro Pinto de Oliveira e
marido, Pedro Nuno Duarte de Oliveira, casados na separação de bens;
e Maria Luísa Moreira Coutinho e marido, Sérgio Paulo Monteiro
Pinto, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MAIASPACE � Papelaria e Taba-
caria, L.da, com sede na Rua de Adélia Ferreira Santos Carvalho, 120,
freguesia e concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representa-
ção e comercialização de uma grande variedade de produtos, nomea-
damente livros, jornais, artigos de papelaria, revistas, material de es-
critório, material óptico, fotográfico, relógios, artigos de ourivesaria,
brinquedos, jogos e artigos de decoração para o lar e tabaco.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em quatro quotas iguais do valor nominal
de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 30 000 euros.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

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

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

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

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

5 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000368115

NUNO FERREIRA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 425/
20030502; identificação de pessoa colectiva n.º 506542327; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030502.

Certifico que, entre José Nuno da Silva Ferreira, casado com Rosa
Maria Rocha Oliveira Ferreira, na comunhão de adquiridos; e Manuel
António de Carvalho Alves Lopes, casado com Eugénia Paula da Sil-
va Costa Lopes, na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nuno Ferreira & Lopes, L.da, com sede
na Rua da Marcela, 103, freguesia de Gondim, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria de confecção.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 50 vezes o capital
social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

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

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

obrigações sociais;
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d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

5 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000368131

MARCO DE CANAVESES

EXTRANOR � EXTRACÇÃO DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1237/991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504380915;
número e data da apresentação: 7/20020404.

Certifico que, pela inscrição n.º 7, foi registado o seguinte acto:
Alteração parcial do contrato de sociedade, sendo sócios Fernando

Almeida, SGPS, S. A. e Fernando Almeida & Filhos, L.da

Artigo alterado: 1.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EXTRANOR � Extracção de
Granitos, L.da, tem a sua sede no lugar da Quinta da Capela, da fregue-
sia de Magrelos, concelho de Marco de Canaveses.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo Moura.
1000221514

BREED � SERVIÇOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1008/980220; identificação de pessoa colectiva n.º 504075977;
números e data das apresentações: 15 e 16/20020408.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi registado o seguinte:
Aumento de capital com redenominação do capital em euros e

alteração parcial do contrato de sociedade e nomeação de gerentes,
sendo sócios António Miguel Teixeira Correia, casado em comunhão
de adquiridos com Elisabete do Carmo Ferrás de Sousa; António Luís
Teixeira de Araújo, solteiro, maior; Carla Isabel Carvalho Albano,
casada em comunhão de adquiridos com Filipe Peres Barroso Alves; e
Filipe Peres Barroso Alves, casado em comunhão de adquiridos com
Carla Isabel Carvalho Albano.

Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º n.º 2, que ficam com a seguinte re-
dacção:

1.º

A sociedade adopta a firma BREED � Serviços para Animais de
Companhia, L.da, e tem sede na Avenida do Dr. Melo e Castro, 19,
freguesia de Fornos, concelho de Marco de Canaveses, sede que a ge-
rência poderá deslocar para qualquer local dentro do mesmo concelho
ou de concelho limítrofe.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e está dividido em quatro quotas iguais de valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

2 � A gerência da sociedade pertence a todos os sócios já no-
meados gerentes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000221495

CARPINTARIA A. CLEMENTE & ESPINCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1969/20021218; número e data da apresentação: 18/
20021218.

Certifico que, entre António de Almeida Clemente, casado em
comunhão de adquiridos com Zita Espincho Teixeira e Zita Espincho
Teixeira, casada em comunhão de adquiridos com António de Almeida
Clemente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carpintaria A. Clemente & Es-
pincho, L.da, e tem a sua sede no lugar de São Domingos, freguesia de
Torrão, concelho de Marco de Canaveses.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de carpintaria, fabricação
e comércio de móveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
7500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

21 de Maio de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000221524

FILIPE MIGUEL PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1964/20030128; número e data da apresentação: 10/
20030128.

Certifico que Filipe Miguel da Silva Pinto, solteiro, maior, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Filipe Miguel Pinto, Unipessoal, L.da,
com sede na Avenida do Professor Doutor Carlos Mota Pinto, 54,
freguesia de Fornos, concelho de Marco de Canaveses.
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§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socieda-
de poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de vestuário, cal-
çado e artigos de desporto, campismo, caça e lazer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertence ao 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

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

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

13 de Maio de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000220338

PAÇOS DE FERREIRA

PAÇOSTRANS � TRANSPORTES DE LAMOSO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2078/20030428; identificação de pessoa colectiva n.º 506522520;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030428.

Certifico que Joaquim Júlio de Sousa da Costa Nunes, casado com
Adília Maria Martins Pereira, na comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAÇOSTRANS � Transportes
de Lamoso, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Bairros,
freguesia de Lamoso, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar
sucursais ou outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias, local ou a longa distância, com características de serviço regular
ou ocasional, por meio de camiões ou veículos similares (reboques,
semi-reboques, camiões-cisterna, veículos sob temperatura dirigida,
etc.), o transporte de mercadorias em veículos de tracção humana ou
animal e o aluguer de camiões com condutor.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, subscrito e realizado em dinhei-
ro, mediante criação de uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao socio Joaquim de Sousa da Costa Nunes.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, fica afecta ao sócio Joaquim Júlio de Sousa da Costa Nunes
e César Manuel da Rocha Nunes, casado, residente na freguesia de
Castelões de Cepeda, concelho de Paredes, que desde já ficam nomea-
dos gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de um só dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

5.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsabili-
dade limitada, com objecto igual ou diferente do seu, desde que a sócia,
não fique na situação de sócia única dessa sociedade.

6.º

Ficam os gerentes autorizados a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001657579

PAULO M. T. MONTEIRO � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2077/20030428; identificação de pessoa colectiva n.º 506565912;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20030428.

Certifico que Paulo Manuel Ferreira Monteiro, casado com Maria
Luísa Coelho Ribeiro, na comunhão de adquiridos, constituiu a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo M. T. Monteiro � Trans-
portes Nacionais e Internacionais, Unipessoal, L.da e tem a sua sede
na Rua das Flores, freguesia de Lamoso, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar
sucursais ou outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto: transporte rodoviário de mercadorias.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, subscrito e realizado em dinhei-
ro, mediante criação de uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao socio único Paulo Manuel Ferreira Monteiro.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, fica afecta ao sócio Paulo Manuel Ferreira Monteiro e César Manuel
da Rocha Nunes, casado, residente na freguesia de Castelões de Cepeda,
concelho de Paredes, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de um só dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

5.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsabili-
dade limitada, com objecto igual ou diferente do seu, desde que a só-
cio, não fique na situação de sócia única dessa sociedade.

6.º

Ficam os gerentes autorizados a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social.

Mais declarou o outorgante:
Que as entradas em dinheiro, já se encontram integralmente reali-

zadas e depositadas em instituição bancária, o que declara sob sua inteira
responsabilidade.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001657560
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QUOTA-PARTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1490/20000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504623869;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20030428.

Certifico que, por acta n.º 4, de 30 de Março de 2002, foi alterada
a sede da sociedade em epígrafe, para a Rua de São Tiago, 26,
Carvalhosa, Paços de Ferreira.

Está conforme.

13 de Maio de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001657757

JÚLIO BARBOSA & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1237/980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504125532;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/20030424.

Certifico que, por escritura de 25 de Março de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, exarada a fl. 96, do livro
n.º 295-E, foi declarada a dissolução e liquidação da sociedade em
epígrafe, em 25 de Março de 2003.

Está conforme.

13 de Maio de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001657544

SILMOR � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 406/860423; identificação de pessoa colectiva n.º 501660488;
data: 20030121.

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

Está conforme.

11 de Abril de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001659024

CONFECÇÕES CARLOS ANDRÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2076/20030424; identificação de pessoa colectiva n.º 506246990;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030424.

Certifico que Carlos André Ferreira Ribeiro Marinho, solteiro,
maior, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Confecções Carlos
André, Unipessoal, L.da e tem a sua sede no lugar de Ferreiró, fregue-
sia de Ferreira, concelho de Paços de Ferreira.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode deslo-
car a sua sede para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como proceder a abertura de filiais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade da confecção de outro
vestuário exterior em série, nomeadamente camisas de homem, se-
nhora e criança.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor pertencente
ao sócio único, aqui declarante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete ao sócio único, o qual é desde já

nomeado gerente sendo, consequentemente, suficiente a sua assinatu-
ra para vincular a sociedade.

ARTIGO 5.º

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
1 � Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imó-

veis, incluindo veículos automóveis;
2 � Celebrar contratos de locação financeira;
3 � Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e rea-

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir do sócio único prestações suplementares
até ao montante global equivalente a 10 vezes o capital social.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001657552

LAVANDARIA CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 895/940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503135283;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/20030424.

Certifico que, por escritura de 28 de Janeiro de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, exarada a fl. 3, do livro
n.º 290-E, foi efectuado o aumento de capital e alterado o pacto social
da sociedade em epígrafe, tendo em consequência sido alterado o ar-
tigo 4.º do contrato social, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas de 2500 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios José Manuel Cardoso Leal Neto
e Luísa Maria Ferreira Campos.

Foi depositado o contrato actualizado na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001657455

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES PEREIRA
RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 467/871009; identificação de pessoa colectiva n.º 501885234;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/20030423.

Certifico que, por escritura de 24 de Setembro de 2002, lavrada no
Cartório Notarial de Paços de Ferreira, exarada a fl. 21, do livro
n.º 274-E, foi alterada a sede e o objecto social da sociedade em
epígrafe, tendo em consequência sido alterados os artigos 2.º, 5.º e 8.º
do contrato social, que ficaram com a seguinte redacção:

2.º

A sua sede é na Rua Velha do Carvalhido, 80, freguesia de Raimonda,
concelho de Paços de Ferreira.

5.º

A sociedade tem por objecto a indústria de confecções de obras têx-
teis de uso doméstico, comércio por grosso de têxteis, comércio por
grosso de vestuário e acessórios, comércio a retalho de têxteis e co-
mércio a retalho de vestuário.

8.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos indicados sócios, ficando
vinculada para com terceiros, com a assinatura de um gerente.

Foi depositado o contrato actualizado na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001657536
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ARMINDO ALBERTO VAZ PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2075/20030422; identificação de pessoa colectiva n.º 506512991;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20030422.

Certifico que Armindo Alberto Vaz Pereira, casado com Maria da
Glória Ferreira Martins, na comunhão de adquiridos, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Armindo Alberto Vaz Pereira,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar da Cruz, freguesia de Sanfins
de Ferreira, concelho de Paços de Ferreira.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências, filiais
ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e indústria de confecção e
têxteis lar, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, distribuído por uma só quota do mesmo valor, perten-
cente ao sócio Armindo Alberto Vaz Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio que
desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir do sócio a realização de prestações su-
plementares de capital até ao montante de 100 000 euros.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
2001657358

PENAFIEL

PLÁCIDO SILVA � COMÉRCIO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1132/
960528; identificação de pessoa colectiva n.º 503647349.

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

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes. 1000174274

NETO, RANITO & SEABRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1246/
970602; identificação de pessoa colectiva n.º 503893536; inscri-
ções n.os 2 e 9; números e data das apresentações: 7 e 11/20030421.

Certifico que, pelos averbamentos n.os 1, 2 e 3, foram efectuadas
as cessações de funções dos gerentes João Filipe dos Santos Teixeira
Neto, Paulo Jorge Bacelar Barreto Seabra e Luís Miguel Tavares da
Mota Ranito, respectivamente, por renúncia, em 27 de Janeiro de
2003; pelas inscrições n.os 4, 6 e 8, foram efectuadas as autorizações
da manutenção de nome na firma social, dadas em 27 de Janeiro de
2003, por João Filipe dos Santos Teixeira Neto, Paulo Jorge Bacelar
Barreto Seabra e Luís Miguel Tavares da Mota Ranito, para que os
nomes «Neto», «Seabra» e «Ranito», respectivamente; e pela inscri-
ção acima referida, na sociedade em epígrafe foram nomeados geren-
tes em 27 de Janeiro de 2003, os sócios Eurico Manuel Mendes
Inocêncio e Maria Gabriela Fernandes Pena Pereira Padrão Inocêncio,

tendo em consequência alterado os artigos 3.º e 5.º n.os 2 e 3 do res-
pectivo contrato, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em duas quotas, sendo uma com o valor nominal de 2625 euros, per-
tencente ao sócio Eurico Manuel Mendes Inocêncio e uma com o
valor nominal de 2375 euros, pertencente à sócia Maria Gabriela
Fernandes Pena Pereira Padrão Inocêncio.

ARTIGO 5.º

2 � Ficam, desde já, designados gerentes, os sócios Eurico Manuel
Mendes Inocêncio, e Maria Gabriela Fernandes Pena Pereira Padrão
Inocêncio, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado em
assembleia geral.

3 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um gerente.

Certifico ainda que, pela acima referida, a sociedade em epígrafe
aumentou o capital social de € 1995,20 para € 5000, tendo em
consequência alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, ficando com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em três quotas, sendo duas com o valor nominal de 2375 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios João Filipe dos Santos Teixeira
Neto e Paulo Jorge Bacelar Barreto Seabra, e uma com o valor nomi-
nal de 250 euros, pertencente ao sócio Luís Miguel Tavares da Mota
Ranito.

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

Conferida, está conforme.

24 de Abril de 2003. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 1000219824

PORTO � 1.A SECÇÃO

A. MEIRELES ARAÚJO TEIXEIRA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9590/20001109; data: 20021108; pasta n.º 9590.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

3 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000211852

ALFA � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5209/970320; identificação de pessoa colectiva n.º 503916064;
número e data da prestação de contas: 1/20020925; pasta n.º 5209.

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

28 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000819648

AREPOXY � COMÉRCIO E APLICAÇÃO
DE RESINAS EPOXY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 305/20010524; identificação de pessoa colectiva
n.º 505389991; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 6-7/20030415; pasta n.º 10 305.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente, de António dos Santos Tavares da
Silva, por renúncia.

Data: 5 de Março de 2003.
Designação de gerente, de Arnaldo Teixeira Pinto, residente na Rua

da Devesa, 40, Urbanização do Pinheiral, Vila Nova da Telha, Maia.
Data da deliberação: 21 de Março de 2003.

16 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000655955

BPN FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8112-A/990906; identificação de pessoa colectiva
n.º 502618302; inscrições nos 27, 28, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 28, inscrição n.º 29, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 28,
inscrição n.º 30, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 30 e inscrição
n.º 31; números e data das apresentações: 20-29/20030305; pasta
n.º 8112-A.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Designação dos membros dos órgãos sociais, para o quadriénio de
1998-2001.

Conselho de administração: presidente � José Manuel da Silva
Delgado Espírito Santo, casado, residente na Rua do Ribeiro, Quinta
da Paz, Vilar de Luz, Folgosa, Maia; vogais � Rui da Silva Miguel,
casado, Avenida do Conde São Marçal, 11, Alfragide, Amadora, e José
Carlos Nunes Gomes Tomás, casado, residente na Rua de Álvaro
Aurélio Céu Oliveira, 390, 5.º, E, Maia.

Fiscal único: efectivo � A. Paredes, A. Santos e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Júlio
Dinis, 891, 3.º, Porto, representada por António Francisco Barbosa
dos Santos, revisor oficial de contas, casado, Rua de Calouste
Gulbenkian, 131, 3.º, H-4, Porto; suplente � Albino Rodrigues Ja-
cinto, casado, revisor oficial de contas, Rua de José Régio, 11, 3.º,
direito, Mem Martins.

Data da deliberação: 20 de Outubro de 1998.
Cessação de funções de vogais do conselho de administração, de

Rui da Silva Miguel e José Carlos Nunes Gomes Tomás, por renúncia.
Data: 7 de Maio de 1999.
Designação de vogais do conselho de administração, para o man-

dato em curso de 1998-2001, de António Sérgio Henriques da Silva
Coutinho Rebelo, solteiro, maior, residente na Rua da Bela Vista à
Lapa, 90, 1.º, esquerdo, Lisboa; e José António Inácio Castelo Bran-
co, casado, Rua do Almada, 10, 2.º, direito, Costa da Caparica, Almada.

Data da deliberação: 7 de Maio de 1999.
Cessação de funções do fiscal único efectivo e suplente, por renúncia.
Data: 10 de Março de 2000.
Designação de fiscal único, para preenchimento de vagas no man-

dato de 1998-2001.
Fiscal único: efectivo � Mendes e Ferreira, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, com sede na Rua do Professor Correia Araújo,
593, Praceta Privada, entrada 3, sala 3, Porto, representada por José
Augusto Silva Mendes, revisor oficial de contas, casado, Rua de Oli-
veira Monteiro, 862, 4.º, Porto; suplente � Assunção, Oliveira e Sá
e Cambão, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
Rua do Campo Alegre, 276, 2.º, esquerdo, Porto, representada por
Amadeu da Conceição Moreira Rodrigues Cambão, revisor oficial de
contas, casado, Rua das Andresas, 303, 3.º, direito, Porto.

Data da deliberação: 10 de Março de 2000.
Cessação de funções do fiscal único suplente, por renúncia.
Data: 31 de Julho de 2000.
Designação de fiscal único suplente, para preenchimento de vaga

no mandato de 1998-2001, de Pereira Rosa, Victor Ladeiro, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de São Filipe
Nery, 25, 1.º, direito, Lisboa, representada por Victor Manuel Leitão
Ladeiro, revisor oficial de contas, casado.

Data da deliberação: 10 de Agosto de 2000.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2002-2005:
Conselho de administração: presidente � Luís Manuel de Castro e

Silva Matias Rodrigues, solteiro, maior, residente na Rua do Coman-
dante Luís Filipe Araújo, 30, piso 2, Oeiras; vogais � António Sér-
gio Henriques da Silva Coutinho Rebelo, casado, Rua da Bela Vista à
Lapa, 90, 1.º, esquerdo, Lisboa, e José António Inácio Castelo Bran-
co, casado, Rua de Almada, 10, 2.º, direito, Costa da Caparica, Almada.

Fiscal único: efectivo � Mendes, Ferreira & Soutinho, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do Professor Cor-
reia Araújo, 593, Praceta Privada, entrada 3, sala 3, Porto, represen-
tada por José Augusto Silva Mendes, revisor oficial de contas, casado,
residente na Rua de Oliveira Monteiro, 862, 4.º, Porto; suplente �
Pereira Rosa, Victor Ladeiro, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, representada por Victor Manuel Leitão Ladeiro, revisor oficial
de contas, casado, Rua de São Filipe Nery, 25, 1.º, direito, Lisboa.

Data da deliberação: 2 de Maio de 2002.

12 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 1000220866

ALMATO � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1596/931006; identificação de pessoa colectiva n.º 503093017;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 9/20030110; pasta n.º 1596.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004:
Conselho de administração: presidente � Jorge Manuel Seabra de

Freitas, casado, residente na Rua de Faria Guimarães, 742, 4.º, esquer-
do, Porto; vogais � Pedro Eugénio da Costa Lima de Begonha, casa-
do, Rua de António Galvão, 53, Porto, e Rui Alexandre da Paz Gon-
çalves da Rocha, casado, Rua do Professor Mota Pinto, 42-A,
habitação 10.2, Porto.

Conselho fiscal: presidente � Marco António Moura Ferraz, di-
vorciado, Rua de Júlio Dinis, 272, 6.º, habitação 67, Porto; vogais �
Maria José Morais Lima Soares, casada, Urbanização da Codeceira,
19, Creixomil, Guimarães, e José Flores Morim, revisor oficial de
contas, casado, Rua do Pinhal da Aguda, 151, Arcozelo, Vila Nova de
Gaia; suplente � Adélio Oliveira Macedo, revisor oficial de contas,
casado, Rua de Santo António do Telheiro, 238, São Mamede de
Infesta, Matosinhos.

Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2002.

12 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 1000220865

A PALMEIRA CASA DE PASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5325/970429; identificação de pessoa colectiva n.º 503880442;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 4/20030410; pasta n.º 5325.

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

Aumento e redenominação.
Reforço de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-

porção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Manuel José Rodrigues e Maria Palmira Rodrigues

Alves com € 1000.

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

12 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 1000220864

DIRECTOR INVESTMENTS, LIMITED.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9626/20001123; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número
e data da apresentação: 16/20030225; pasta n.º 9626.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Encerramento e representação permanente.
Data: 26 de Dezembro de 2002.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 1000220863
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CARVALHO MORAIS � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 548/830216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501364552; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 8-9/
20030402; pasta n.º 3832.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º n.º 1.
Aumento de 158 020$, por incorporação de reservas legais.
Capital: € 1 946 100, representado por 390 000 acções, com o

valor nominal de € 4,99.
Designação dos membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente � Ana Berger Carvalho

Moreira Pereira de Pinho, casada, residente na Rua de São João de
Brito, 509, 4.º, esquerdo, Porto; Manuel José Lisboa Epifânio Pereira
de Pinho, casado, residente na mesma do anterior; e CONVERFIL �
Gestão de Recursos Energéticos, S. A., com sede na Rua Nova da
Gandara, Modivas, Vila do Conde.

Conselho fiscal: Manuel Carlos da Cunha Nogueira, casado, resi-
dente na Rua de Fernando Namora, 166, 6.º, esquerdo, Pedrouços,
Maia; Jorge Carvalho Morais, viúvo, Rua de São João de Brito, 509,
4.º, esquerdo, Porto; e Manuel Augusto Pires Fernandes, revisor ofi-
cial de contas, casado, Rua Real, 46, Gondomar; suplente � José Carlos
Canedo Gonçalves da Mota, revisor oficial de contas, casado, Rua de
D. Amélia Moutinho Alves, 516, Águas Santas, Maia.

Prazo: 2002-2004.
Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

12 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 1000220862

EMPRESA DO JORNAL DE NOTÍCIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5738/460425; identificação de pessoa colectiva n.º 500096791;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 29; números e data das apresentações: 2/20030110 e of. à
mesma; pasta n.º 2091.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais, para o triénio de
2002-2004:

Conselho de administração: presidente � Henrique Manuel Fusco
Granadeiro, casado, residente na Rua de Luciano Cordeiro, 109, 2.º,
Lisboa; vogais � Carlos Miguel Ribeiro e Silva, casado, residente na
Rua das Alcachofras, 11, Birre, Cascais; Alberto Duarte Rosário, casa-
do, residente na Avenida do Pinhal do Caldas, 58, Verdizela, Corroios;
Manuel Coelho Gonçalves Soares, casado, residente na Rua de São
Tomás de Aquino, 12, 6.º, direito, Lisboa; e, Manuel José de Lemos
Ribeiro, casado, residente na Rua do Padre António Vieira, 181, Porto.

Fiscal único: efectivo � Freire, Loureiro & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida do Engenheiro
Duarte Pacheco, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa, representada por
Carlos Manuel Pereira Freire, revisor oficial de contas, com domicí-
lio profissional na já referida Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco;
suplente � António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, representada por António Marques Dias, revisor ofi-
cial de contas, casado, ambos com sede e domicílio profissional na
mesma dos anteriores.

Data da deliberação: 5 de Abril de 2002.
Designação de administrador, por cooptação, no mandato em curso.
Nomeado: Miguel Maria Pitté Reis da Silveira Moreno, casado,

residente na Rua do Costa do Castelo, 50, 4.º, direito, Lisboa.
Data: 3 de Agosto de 2002.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000220861

EO � ESCRITÓRIO DE ESTUDOS E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 956/681120; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 3/20020709; pasta n.º 17 956.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 502 410$, em dinheiro, na proporção.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Duarte Manuel Brandão de Azevedo Pereira Pin-

to, Manuel Ortiz Alonso, Raul Mendes Sarroeira Pinto, Alfonso
Fungairino Bringas e José Maria Villa de Freitas Dias Coelho, com
€ 1000 cada um.

O texto actualizado do contrato de sociedade foi depositado na pasta
respectiva.

9 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 1000220860

ANITEX � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1890/940126; identificação de pessoa colectiva n.º 503145564;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 26/20021203; pasta n.º 1890.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, por escritura de 25 de
Setembro de 2002, no 4.º Cartório Notarial do Porto, foi aumentado
o capital social com a importância de € 1 246 441,99, em dinheiro,
tendo a mesma sido transformada em sociedade anónima, cujo con-
trato é o do seguinte teor:

CAPÍTULO I

Denominação, sede social, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ANITEX � Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: administração de bens imobiliários
próprios, quer terrenos, edifícios comerciais e industriais, arrendamen-
tos, compra e venda e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Eduardo Santos Silva, 3/59,
da freguesia de Paranhos, e poderá criar sucursais, delegações, depen-
dências ou qualquer forma de representação social, onde e quando julgar
conveniente, por simples deliberação do conselho de administração.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

O capital social é de € 1 845 000, subscrito e realizado na totali-
dade, representado por 184 500 acções, do valor nominal de 10 euros
cada.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é representado por acções ao portador,
registadas ou não, e reciprocamente convertíveis, em títulos de 100 ou
1000 acções.

2 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
as assinaturas serem postas por chancela por eles autorizada.

ARTIGO 6.º

1 � Os aumentos de capital social, que no futuro se tornem neces-
sários à equilibrada expansão das actividades da sociedade serão deli-
berados em assembleia geral, salvo até ao valor de € 2 000 000, que
poderão ser decididos pelo conselho de administração, com o parecer
favorável do conselho fiscal.

2 � Os accionistas gozam do direito de preferência em qualquer
aumento de capital, salvo decisão em contrário ou limitativa decidida
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações e fazer sobre estas as
operações que julgar convenientes.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, que apro-
var a emissão de obrigações, os accionistas terão direito de preferên-
cia na subscrição, na proporção das acções de que forem titulares.
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CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três membros eleitos pela assembleia
geral, para exercerem funções pelo prazo de três anos, sendo permi-
tida a sua reeleição, uma a mais vezes.

2 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente ou por outros dois administradores, não sendo
obrigatória uma reunião por mês.

ARTIGO 9.º

Compete ao conselho de administração:
a) Representar, activa e passivamente, a sociedade em juízo e fora

dele, com o mais amplo sentido, podendo propor acções e segui-las,
desistir delas, transaccionar, perdoar, confessar ou renunciar a quais-
quer direitos ou privilégios;

b) Gerir a sociedade, podendo praticar todos os actos e operações
necessárias à realização do objecto social;

c) Adquirir, vender ou por qualquer forma alienar ou obrigar bens e
direitos móveis e imóveis, tomar e dar de arrendamento quaisquer pré-
dios ou parte deles, contrair empréstimos com ou sem garantias reais;

d) Nomear e admitir consultores, directores, técnicos e emprega-
dos, fixando-lhe os respectivos ordenados.

ARTIGO 10.º

É dispensada, nos termos do n.º 3 do artigo 396.º do Código das
Sociedades Comerciais, a caução aos membros do conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 11.º

A sociedade, por intermédio dos seus administradores, poderá cons-
tituir mandatários para quaisquer fins de interesse social e de repre-
sentação, podendo os seus administradores delegar os seus poderes
quando legalmente permitidos, os quais poderão ser exercidos:

a) Dentro dos limites estabelecidos no próprio instrumento que os
outorga;

b) É também permitida a representação entre membros do conselho
por simples carta, e os administradores ausentes podem votar por escrito
os assuntos a resolver.

ARTIGO 12.º

a) Para que a sociedade possa considerar-se obrigada é necessária a
intervenção:

1.º De dois administradores conjuntamente;
2.º De um administrador e de um mandatário constituído nos ter-

mos e dentro dos limites do respectivo mandato.
b) Em nenhum caso, e qualquer que seja a qualidade dos

intervenientes, a sociedade poderá ser obrigada em actos ou contra-
tos estranhos ao seu objecto e fins.

c) Os actos de mero expediente são de considerar válidos com a
assinatura de um administrador ou mandatário especialmente consti-
tuído nos termos do artigo 11.º

d) A prática dos actos constantes das alíneas e), f) e g) do arti-
go 406.º do Código das Sociedades Comerciais carecem de aprovação
unânime de todos os membros do conselho de administração.

ARTIGO 13.º

Os membros do conselho de administração serão remunerados ou
não, conforme deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A fiscalização é constituída por fiscal único eleito pela assembleia geral,
pelo período de três anos sendo sempre permitida a sua reeleição.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas e as
suas deliberações, quando legalmente tomadas por maioria, são obri-
gatórias para todos, nos termo das lei.

ARTIGO 16.º

a) Podem tomar parte nas assembleias gerais ordinárias ou extraor-
dinárias, os accionistas portadores de, pelo menos, 100 acções, desde
que as mesmas estejam averbadas e registadas em seu nome;

b) As deliberações serão tomadas por maioria de votos, dando cada
100 acções direito a um voto.

ARTIGO 17.º

a) Qualquer accionista com direito a voto pode delegar em outro
accionista a sua representação em assembleia geral.

b) Este mandato pode ser conferido por simples carta dirigida ao
presidente da assembleia geral.

ARTIGO 18.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pelos accionistas por períodos de três anos, sendo
sempre permitida a reeleição.

ARTIGO 19.º

a) As assembleias gerais serão convocadas pela forma estabelecida
na lei e com a antecedência mínima de um mês, devendo realizar-se
na sede social.

b) Excepcionalmente, e quando o respectivo presidente considerar
que as instalações não permitam a reunião em condições satisfatórias,
poderão realizar-se em outro local dentro da comarca judicial onde se
encontra a sede.

ARTIGO 20.º

A assembleia reunirá em sessão ordinária nos três primeiros meses
de cada ano, nos termos e para fins determinados no artigo 376.º do
Código das Sociedades Comerciais e em sessão extraordinária sempre
que a administração, o conselho fiscal e um ou mais accionistas que
possuam acções correspondentes pelo menos a 5% do capital social o
requeiram ao presidente da assembleia geral, com indicação precisa e
fundamentada do objecto da reunião.

ARTIGO 21.º

a) As assembleias geris, ordinárias ou extraordinárias, conside-
rar-se-ão legalmente constituídas na primeira convocação, quando es-
tejam presentes ou representados accionistas possuidores de, pelo me-
nos, metade do capital social.

b) Quando a assembleia geral não puder funcionar por falta de
accionistas ou insuficiente representação do capital em primeira
convocatória, será convocada desde logo outra assembleia que poderá
deliberar qualquer que seja o número de accionistas ou montante do
capital representado.

CAPÍTULO V

Ano social, balanço e dividendos

ARTIGO 22.º

O ano social é o ano civil.

ARTIGO 23.º

Com respeito do estabelecido por lei quanto a reservas obrigató-
rias, a assembleia geral delibera livremente sobre a aplicação dos re-
sultados líquidos dos exercícios, podendo atribuí-los, em qualquer per-
centagem ou a reservas facultativos ou a distribuição de dividendos.

ARTIGO 24.º

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos permitidos por lei.

CAPÍTULO VI

Disposição transitória

ARTIGO 25.º

Ficam designados os membros da assembleia geral, do conselho de
administração e o fiscal único, para o triénio de 2002-2004:

Assembleia geral: presidente � Adriano da Silveira Leitão Pinto,
casado, residente na Rua de Vasco Lima Couta, 120, Ermesinde; se-
cretários � José Nuno Dias Ferreira, casado, residente na Rua de São
Martinho, 182, Guifões.

Conselho de administração: presidente � Domingos Ribeiro, casa-
do, residente na Praça de Manuel da Silva Reis, 60, Coimbrões, Vila
Nova de Gaia; vogais � Ana Maria Leal Ramos Ribeiro, divorciada,
residente na Rua do Dr. António Dias de Azevedo, 14, Fajozes, Vila
de Conde; e Teresa Alexandra Ramos Ribeiro, casada, residente na
Rua de Vilar de Cima, 134, Nogueira da Maia.

Fiscal único: efectivo � Paula Saraiva & Manuel Pereira, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, n.º 79, representada pela Dr.ª Ana
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Paula Monteiro Barbeitos Saraiva e Silva, divorciada, revisora oficial
de contas n.º 678, com domicílio na Rua da Torrinha, 228, 6.º, sala
4, Porto; suplente � Hernâni Duarte Leite de Assunção Santos Silva
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 120,
representada pelo Dr. Manuel David R. Leite de Assunção, casado,
revisor oficial de contas n.º 442, com domicílio profissional na Ave-
nida da República, 1956, sala L, direito, Vila Nova de Gaia.

A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante Pinheiro.
1000215776

AMOR DO DOURO � ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS
MARÍTIMO-TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 588/20030220; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 32/20030220; pasta n.º 12 588.

Certifico que, por escritura de 8 de Agosto de 2001, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 8 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Ramiro
Lima Enes, respectivo notário, compareceram como outorgantes:

1.º António Agostinho Dias de Sousa; e
2.º Alfredo José Cunha de Matos,

foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Amor do Douro � Organização de
Viagens Marítimo-Turisticas, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de São
Roque da Lameira, 656, 1.º, direito, da freguesia de Campanhã, do
concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede pode ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na organização de viagens marítimo-turísti-
cas, por intermédio de barcos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

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

3 � Depende 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 ambos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída

em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 2000818048

EO � ESCRITÓRIO DE ESTUDOS E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 956/681120; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e
data da apresentação: 26/20030402; pasta n.º 21 960.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerente de Filipe Vasco da Costa Salis Amaral, sol-

teiro, maior, residente na Avenida da Boavista, 2533, Porto.
Data da deliberação: 3 de Março de 2003.

Está conforme.

4 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 1000220858

ALENTI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 426/20021023; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/20021023; pasta n.º 12 426.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de ALENTI � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua da Lomba, 122-124, na cidade do
Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A criação de sucursais, filiais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação não dependerá de deliberação dos só-
cios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e restauração de
imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939,90 euros, e corresponde à soma de três quotas: sendo uma do
valor nominal de 22 000 euros, pertencente à sócia RTL � HG Pro-
dutos Hospitalares e Geriátricos, L.da; uma do valor nominal de
2493,99 euros, pertencente à sócia Elisabete Maria Sousa Pereira; e
uma do valor nominal de 445,91 euros, pertencente à sócia Maria da
Luz Carneiro da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, poderá ou não ser remunerada, é
conferida a Agostinho Manuel Carneiro da Silva, Luís Henrique Ferreira
Arandas e Maria da Luz Carneiro da Silva, já atrás identificados.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta de
dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Nos casos de cessão onerosa de quotas a favor de estranhos,
caso em que será sempre necessário o consentimento da sociedade, é
atribuído à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, se
aquela o não puder ou quiser exercer, com eficácia real, o direito de
preferência nos termos gerais.

2 � A cessão de quotas não depende porém do consentimento da
sociedade quando a transmissão se der a favor de sociedades em rela-
ção de grupo com a transmitente.
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ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá ainda amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo sócio;
b) Por falecimento, interdição ou inabilitação de um sócio;
c) Quando essa quota tenha sido arrestada, penhorada ou por outra

forma posta em circunstância de poder vir a ser vendida judicial-
mente.

2 � A quota amortizada pode figurar no balanço como quota
amortizada, podendo por posterior deliberação dos sócios, ser criadas
uma ou várias quotas, em vez da quota amortizada, e destinadas a
serem alienadas a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � A convocação das assembleias gerais deve ser feita por meio
de carta registada, com aviso de recepção, expedida com a antece-
dência mínima de 20 dias.

2 � A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais
pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 8.º

Em tudo o que não estiver expressamente regulado neste contra-
to, rege o Código das Sociedades Comerciais e demais legislação apli-
cável.

É o que cumpre certificar.

14 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 1000220855

CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 867; identificação de pessoa colectiva n.º 500326002; ins-
crição n.º 28; número e data da apresentação: 15/20030402; pasta
n.º 3829.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais, para o quadriénio de
2003-2006:

Conselho de administração: presidente � José dos Santos Mota,
casado; administradores � Maria Manuela Mota Magano, casada,
ambos residentes na Avenida da Boavista, 3870, Porto; e Camilo dos
Santos Mota, casado, Rua do Marechal Saldanha, 445, entrada 2,
habitação 35, Porto.

Conselho fiscal: presidente � Abílio Azevedo, António
Baptista, Elísio Quintas e Lino Vieira, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por António Abel Pereira Baptista,
divorciado, Rua de Pedro Homem de Melo, 187, 3.º, habitação 2,
Porto; vogais � Maria Manuela Mota Magano, e Helena Dulce
Oliveira Campos, residente na referida Rua do Marechal Saldanha;
suplente � António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por António Monteiro
de Magalhães, revisor oficial de contas, casado, Rua de Costa Cabral,
2242, habitação 43, Porto.

Data da deliberação: 18 de Março de 2003.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 2000655947

FC � SERVIÇOS CLÍNICOS, IMPORTAÇÃO
EQUIPAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 763/20020207; identificação de pessoa colectiva
n.º 505900700; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/20030415; pasta n.º 11 763.

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

Sede: deslocada para a Rua da Agra, 16, 1.1, Foz do Douro, Porto.

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

15 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 2000655939

CREDIFIN � BANCO DE CRÉDITO AO CONSUMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 630/901121; identificação de pessoa colectiva n.º 502449349;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 62 e inscrição n.º 63; números e
data das apresentações: 4-5/20030414; pasta n.º 4365.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de fiscal único suplente, de António da Trin-
dade Nunes, por renúncia.

Data: 30 de Junho de 2002.
Designação de fiscal único suplente, para preenchimento de vaga

no mandato em curso de 2002-2004, de Belarmino Gonçalves Martins,
revisor oficial de contas, viúvo, residente em Casal da Carregueira,
lote 24, Belas, Queluz.

Data da deliberação: 28 de Março de 2003.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 2000655980

CREDIFIN � COMÉRCIO E ALUGUER DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4360/960705; identificação de pessoa colectiva n.º 503674109;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 26; números e
data das apresentações: 6-7/20030414; pasta n.º 4360.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de fiscal único suplente, de António da Trin-
dade Nunes, por renúncia.

Data: 30 de Junho de 2002.
Designação de fiscal único suplente, para preenchimento de vaga

no mandato em curso de 2002-2004, de Belarmino Gonçalves Martins,
revisor oficial de contas, viúvo, residente em Casal da Carregueira,
lote 24, Belas, Queluz.

Data da deliberação: 27 de Março de 2003.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 2000655971

FINICRÉDITO � SFAC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 344/
920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502774312; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 24; números e datas das apresen-
tações: 10/20030417 (omitida em 20030416) e 19/20030416.

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

Cessação de funções de administrador, de Eduardo Raul Lopes
Rodrigues, por renúncia.

Data: 27 de Março de 2003.
Designação de administrador, para preenchimento de vaga no

mandato em curso de 2001-2003, de Humberto da Costa Leite, vice-
-presidente, casado, residente na Rua de Duarte Barbosa, 224, 4.º, C,
Porto.

Data da deliberação: 27 de Março de 2003.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 2002338264

ANTÓNIO GONÇALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8508; identificação de pessoa colectiva n.º 500024316;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 17 e 18/20030416; pasta n.º 3999.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente, de Fernando Mendes Gonçalves,
por renúncia.

Data: 7 de Abril de 2003.
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Designação de gerentes, de Pedro Manuel Ciravegna Martins da
Fonseca, residente na Rua de Vitorino Damásio, 40, Porto, e António
José da Cunha de Sousa, Rua das Passarias, 110, Alfena, Valongo.

Data: 7 de Abril de 2003.

21 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 2002338280

FELICIANO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 775/770504; identificação de pessoa colectiva n.º 500643270;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 17; números e data
das apresentações: of. 22-23 e 25-26/20030416; pasta n.º 15 640.

Certifico que, por escritura de 21 de Janeiro de 2003, no 1.º Car-
tório Notarial do Porto, foi registado o seguinte:

Cessação de funções de gerente, de João de Oliveira Pimenta, por
renúncia.

Data: 21 de Janeiro de 2003.
Alteração do contrato de sociedade.
Artigos alterados: 4.º e 5.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
42 397,81 euros, dividido em três quotas assim subscritas: uma do valor
nominal de 16 959,13 euros, pertencente ao sócio José Eduardo Freitas
Calheiros; uma do valor nominal de 16 959,12 euros, pertencente ao
sócio Albino Manuel Freitas Calheiros; e uma do valor nominal de
8479,56 euros, pertencente ao sócio Aloísio José Meireles dos San-
tos Coelho.

§ único. A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital, desde que assim o deliberem por unanimidade em
assembleia geral, onde esteja representada a totalidade do capital so-
cial, até ao montante de 85 000 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios e
ainda de quem venha a ser nomeado gerente, em assembleia geral.

§ único. Os actos de mero expediente poderão ser assinados por
qualquer um dos gerentes; no entanto, para validamente representar e
obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos, que envol-
vam responsabilidades, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

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

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 2002338299

BARBOSA & LUIZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 236/810703; identificação de pessoa colectiva n.º 501179631;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: of. 5 e 6/20030417.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente, de Fernando Jorge São Simão Bas-
to, por renúncia.

Data: 10 de Fevereiro de 2003.
Designação de gerente de Bruno Miguel de Melo Araújo Barbosa,

residente na Rua das Arroteias, 323, 1.º, Areosa, Rio Tinto,
Gondomar.

Data da deliberação: 10 de Fevereiro de 2003.

18 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 2002338302

A. S. D. � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 261/910925; identificação de pessoa colectiva n.º 502618981;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20030320; pasta n.º 7834.

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

Cessação de funções do cargo de gerente de Domingos de Sá Alves,
por renúncia.

Data: 9 de Janeiro de 2003.

É o que cumpre certificar.

24 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2000658148

FORBO � REVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 508/870311; identificação de pessoa colectiva n.º 500511586;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 24 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 26; números e data das apresentações: 14-15/20030328.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções de fiscal único efectivo, de João Fernandes &

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por renúncia.
Data: 30 de Abril de 2002.
Designação de fiscal único suplente, para preenchimento de vaga

no mandato em curso, de Ferreira, Pereira & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Rita Maria de Eça
Dias, revisor oficial de contas.

Fiscal único: suplente � Figueiredo & Neves, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Adelaide Maria Viegas Clare Neves,
revisor oficial de contas, passa a exercer o cargo de fiscal único efectivo.

Data: 15 de Novembro de 2002.

Está conforme.

31 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2000654746

PORTO � 2.A SECÇÃO

PEDRO N. BARBOSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 814/980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504070630;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/20030514; pasta
n.º 18 070.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o artigo 2.º a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades industriais, visando, nomeada-
mente através de acções de preparação e arranjo dos locais a instalar
nas obras, tais como dragagens, fundações, consolidações de terrenos
no âmbito da construção de marinas e portos fluviais ou estruturas
portuárias. Fornecimento e montagem de equipamentos diversos, no-
meadamente pontões, flutuadores, gruas e acessórios para a construção
de marinas e portos fluviais, bem como em actividades relacionadas,
entre outras, com os sectores de construção civil e obras públicas de
construção naval e demais actividades conexas. Comércio a retalho de
equipamentos para marinas e estruturas metálicas e todo o tipo de
material diverso conexo com a actividade marítima e portuária.

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

Está conforme.

15 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2000618510

GESPIN � GESTÃO DE PARQUES IMOBILIÁRIOS
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 743/920317; identificação de pessoa colectiva
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n.º 502721219; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
20030429; pasta n.º 9126.

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

Aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2000618316

PENSÃO MIRANDESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 308/841205; identificação de pessoa colectiva
n.º 501490850; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 14/
20020325; pasta n.º 20 378.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e alteração do contrato, pas-
sando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma de 4250 euros,
pertencente à sócia Maria Armando Pinheiro, e as três quotas restan-
tes, de 250 euros cada, pertencentes às sócias Martinha Ribeiro Pi-
nheiro, Patrícia Pinheiro e Claudine Pinheiro, respectivamente.

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

Está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 1000221517

GARAGEM JOCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 663/850410; identificação de pessoa colectiva
n.º 501487522; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20020325; pasta n.º 18 299.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do con-
trato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de € 5000, dividido em
duas quotas: uma de € 2550, pertencente ao sócio António José Egídio
de Campos Serrano, e outra de € 2450, pertencente ao sócio José
Júlio Marques Magalhães.

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

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2000618332

MUSTARDA � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 036/20030429; identificação de pessoa colectiva
n.º 506547620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20030429; pasta n.º 26 967.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MUSTARDA � Pronto a Vestir, L.da,
e tem a sua sede na Estrada Exterior da Circunvalação, 8824, fregue-
sia de Paranhos, concelho do Porto.

§ único. 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 forma de representação social, em territó-
rio nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de vestuário, calçado e artigos de
marroquinaria

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência, na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

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

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

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2000618359

LUINFORMÁTICA � CONSUMÍVEIS DE ESCRITÓRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 664/20021023; identificação de pessoa colectiva
n.º 506294986; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20021023; pasta n.º 26 562.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUINFORMÁTICA � Consu-
míveis de Escritório, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Porto, na
Rua do Professor Augusto Nobre, 67, freguesia de Lordelo do Ouro.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderá abrir ou encerrar filiais, delegações, escritórios ou ou-
tras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de comercialização, importa-
ção, exportação de consumíveis, artigos e máquinas para escritório,
reciclagem de material informático.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, sendo seu único titular o sócio Francisco José da Concei-
ção Lopes de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por um ou mais gerentes, nomeados pelo sócio único.

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio Francisco José da
Conceição Lopes de Sousa.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera ges-
tão, devem ser registadas em acta por ele assinada.

ARTIGO 6.º

O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

O sócio único poderá decidir fazer prestações suplementares até ao
montante de 25 000 euros.

Está conforme.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2000821375

ONLYBATTERY � PILHAS E BATERIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 666/20021023; identificação de pessoa colectiva n.º 506317994;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/20021023; pasta
n.º 26 564.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ONLYBATTERY � Pilhas e
Baterias, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Revilão, 217, freguesia de Ramalde,
concelho do Porto.

2 � O conselho de administração poderá, sem necessidade do con-
sentimento de outros órgãos, deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

3 � O conselho de administração poderá, também, sem necessida-
de de deliberação de qualquer outro órgão social, criar e encerrar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a distribuição, comércio, expor-
tação, importação, representações de produtos diversos, nomeadamen-
te, pilhas e baterias, assistência técnica.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em quaisquer outras
sociedades de responsabilidade limitada, constituídas ou a constituir,
mesmo que com objecto diferente do seu, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas, consórcios ou outras
formas de associação ou colaboração entre empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
102 500 euros e dividido em 10 250 000 acções de valor nominal de
0,01 euro cada uma.

2 � As acções são nominativas, estando representadas em títulos
de 1, 5, 10, 100 ou múltiplos de 100 acções.

3 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão de acções nominativas depende do consenti-
mento da sociedade.

2 � A concessão ou recusa do consentimento compete ao conse-
lho de administração.

3 � A sociedade deve pronunciar-se sobre o pedido de consenti-
mento no prazo máximo de 60 dias, sendo a transmissão livre se a
sociedade não se pronunciar dentro do referido prazo.

4 � Em caso de recusa de consentimento a sociedade obriga-se a
fazer adquirir as acções por outra pessoa nas condições de preço e
pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento; tra-
tando-se de transmissão a título gratuito, ou provando a sociedade que
naquele negócio houve simulação, a aquisição far-se-á pelo valor real,
determinado nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 2, do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � Os accionistas têm direito de preferência no caso de trans-
missão onerosa de acções entre vivos.

2 � O direito de preferência cabe a todos os accionistas na pro-
porção do valor das respectivas participações sociais. Havendo ac-
cionistas que não exerçam o seu direito de preferência, poderá o mes-
mo ser exercido pelos restantes accionistas na proporção do valor
das respectivas participações sociais.

3 � Os accionistas que pretendam transmitir as suas acções devem
dar conhecimento por escrito à sociedade das condições de preço e
pagamento do negócio.

4 � Recebida a comunicação, a sociedade deve convocar uma
assembleia geral a fim de os sócios declararem se pretendem exercer
ou não o direito de preferência.

5 � O resultado da deliberação deve ser comunicado no prazo
máximo de oito dias ao accionista cujas acções vão ser transmitidas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir, nas condições legais, qualquer tipo
de dívida legalmente permitida, designadamente obrigações de qual-
quer espécie, incluindo obrigações convertíveis em acções e obriga-
ções com direito a subscrição de acções e papel comercial.

2 � A deliberação de emissão de obrigações e de papel comercial
compete ao conselho de administração, com parecer prévio e favo-
rável do fiscal único, salvo se se tratar de obrigações convertíveis em
acções ou de obrigações com direito de subscrição de acções, cuja
emissão é da competência exclusiva da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode amortizar acções pertencentes a accionistas que
tenham adquirido acções com violação das regras estatutárias que li-
mitam a transmissão.

CAPÍTULO III

Deliberações dos sócios

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral será convocada mediante publicação da
convocatória ou, em alternativa, por cartas registadas para o domicí-
lio dos accionistas.

2 � Os accionistas apenas podem fazer-se representar nas reuniões
da assembleia geral pelo seu cônjuge, por ascendente ou descendente,
por outro accionista ou por um membro do conselho de administra-
ção. Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão represen-
tar pela pessoa física que para o efeito designarem.
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3 � Os instrumentos de representação previstos no número ante-
rior deve ser dirigidos ao presidente da mesa da assembleia geral e
entregues na sede da sociedade com, pelo menos, três dias úteis de
antecedência relativamente à data marcada para a reunião.

4 � Nem os obrigacionistas, nem os titulares de acções preferen-
ciais sem voto poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário.

2 � Os membros da mesa pode ser ou não accionistas.

ARTIGO 11.º

1 � Não serão contados votos acima de 10%, quando emitidos
por um só accionista, seja em nome próprio, seja também como re-
presentante de outro.

2 � A limitação referida no número anterior também é aplicável
nos casos em que a lei exige uma maioria qualificada, determinada em
função do capital social.

CAPÍTULO IV

Administração, fiscalização e secretário da sociedade

ARTIGO 12.º

O conselho de administração é constituído por três membros.

ARTIGO 13.º

1 � Compete ao conselho de administração os mais amplos pode-
res de gestão e representação da sociedade e a realização de todas as
operações relativas à execução do objecto social.

2 � Cabem, nomeadamente, ao conselho de administração, pode-
res para:

a) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis, designadamente
veículos automóveis e imóveis;

b) Adquirir e alienar participações no capital social de outras socie-
dades;

c) Tomar e dar em locação e, designadamente, tomar em locação
financeira, quaisquer bens móveis e imóveis;

d) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos, definindo a extensão dos res-
pectivos mandatos;

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e fazer seguir acções judiciais, confessá-las e nelas
desistir, da instância ou do pedido, e transigir, bem como comprome-
ter-se em árbitros.

3 � O conselho de administração poderá, por simples acta, dele-
gar num dos seus membros a gestão corrente da sociedade, definindo
expressamente a competência e os poderes que deliberar atribuir-lhe.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que convocado
pelo seu presidente, por iniciativa deste ou a pedido de qualquer outro
administrador e, pelo menos, uma vez por mês.

2 � O conselho de administração só poderá deliberar válida e efi-
cazmente nas reuniões em que estiver presente ou representada a
maioria dos seus membros.

3 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos dos administradores presentes ou representa-
dos, cabendo ao presidente voto de desempate.

4 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reunião
do conselho de administração por outro administrador, mediante car-
ta dirigida ao presidente. Todavia, cada instrumento de representação
não poderá ser utilizado mais do que uma vez, nem um administrador
poderá representar mais de dois outros.

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura de um administrador em que tenha sido delegada

a gestão corrente da sociedade, dentro dos limites dessa delegação;
c) Pela assinatura de um membro do conselho de administração,

quando se trate da prática de actos determinados e especificamente
individualizados e autorizados por deliberação do conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 16.º

1 � Os membros dos órgãos sociais serão remunerados ou não,
conforme for determinado pela assembleia geral ou por uma comis-

são por esta eleita e composta por três accionistas, um dos quais será
o presidente e terá voto de qualidade.

2 � A remuneração dos administradores, se a houver, será fixada
pela assembleia geral ou pela comissão prevista no número anterior e
poderá ser certa ou constituir parcialmente numa percentagem, que
nunca poderá exceder 20% dos lucros do exercício.

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá um suplente.

2 � Tanto o fiscal único efectivo como o fiscal único suplente
deverão ser revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas.

ARTIGO 18.º

A sociedade poderá ter um secretário de sociedade e um suplente.

ARTIGO 19.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais é de um ano.
2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo

que designados ou eleitos, sem dependência de quaisquer outras for-
malidades, e permanecerão em funções até serem designados ou elei-
tos dos seus substitutos.

Disposição transitória

ARTIGO 20.º

São desde já designados os seguintes membros dos órgãos sociais,
para o exercício corrente:

Mesa da assembleia geral: presidente � Ramiro Gomes Patrício;
secretário � Rui Edgar Araújo Peixoto Duarte.

Conselho de administração: presidente � Horácio Augusto Cor-
reia Cunha; vogais � José Manuel Taveira dos Santos e Francisco
Manuel Ribeiro.

Fiscal único: efectivo � Paula Saraiva & Manuel Pereira, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, n.º 79, Rua da Torrinha, 228-H,
6.º, 4050-610 Porto, representada por Ana Paula Monteiro Barbeitos
Saraiva e Silva, revisor oficial de contas n.º 678, divorciada, residente
na Rua de São Mamede, 2088, 4405-508 Serzedo, Vila Nova de Gaia;
suplente � Carlos Teixeira & Noé Gomes, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, n.º 28, Rua da Torrinha, H, 6.º, 4050-610 Porto,
representada por Carlos Manuel Duarte Teixeira, revisor oficial de
contas n.º 541, casado, residente na Travessa de Helena Vieira da Silva,
15, 6.º, Leça da Palmeira.

Está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2000618405

PORTO � 3.A SECÇÃO

AFONSO PINTO DE OLIVEIRA � DESPACHANTE OFICIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 738/880128; identificação de pessoa colectiva n.º 501925350;
inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 8 e 9/20030421.

Certifico que a sociedade que anteriormente tinha a firma Afonso
Pinto de Oliveira � Despachante Oficial, L.da, alterou o contrato da
sociedade, em 1 de Abril de 2003, tendo sido transformada em socie-
dade unipessoal por quotas, que fica a reger-se pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Afonso Pinto de Oliveira � Des-
pachante Oficial, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 107, 3447,
1.º, direito, freguesia de Perafita, concelho de Matosinhos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto unicamente o exercício da actividade
permitida a despachantes oficiais, nos termos da reforma aduaneira,
na sede da Alfândega do Porto e respectivas delegações urbanas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 6584,14 euros, representando uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.
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ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

25 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364125

T. C. L. � TERMINAL DE CONTENTORES DE LEIXÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 441/960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503607886;
número e data da prestação de contas: 1/20030429.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativa ao ano de exercício de 2002.

30 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002346038

T. C. L. � TERMINAL DE CONTENTORES DE LEIXÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 441/960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503607886;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 6/20030429.

Certifico que foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais para o triénio de 2003-2005:

Conselho de administração: presidente � Lopo Maria de Castro
Feijó; vogais � Maria Alice Machado Leite, e João Pedro Gonzalez
Araújo.

Fiscal único: efectivo � Ernst & Young Audit & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Manuel Dantas Amorim, revisor oficial de contas; suplente � Óscar
Manuel Machado de Figueiredo, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 24 de Março de 2003.

Está conforme.

7 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002349770

JOAQUIM DOMINGUES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 583/850312; identificação de pessoa colectiva n.º 501501819;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: of./20030424.

Certifico que cessou funções o gerente Fernando Joaquim Gonçal-
ves da Costa, em 18 de Julho de 1994, por renúncia.

Está conforme.

7 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002349762

TELINDUS � COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2527/940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503270350;

inscrições n.os 15 e 16; números e data das apresentações: 10, 11 e
12/20030218.

Certifico que foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais para o triénio de 2003-2005:

Conselho de administração: presidente � Eric Van Zele; vogais �
Jan Steyaert, Edwin Josef Florent Bex, Javier Garcia Martin e Cár-
men Cordier.

Fiscal único: efectivo � Ernst & Young Audit & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Óscar Ma-
nuel Machado de Figueiredo, revisor oficial de contas; suplente � João
Carlos Miguel Alves, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 3 de Fevereiro de 2003.
Secretário � Isabel Alexandra Bustorff Gião de Andrade Teixeira;

suplente � Luís dos Santos Martins.
Data da deliberação: 4 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

7 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002349754

BOX LINES � NAVEGAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 654/990723; identificação de pessoa colectiva n.º 504561383;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/20030421.

Certifico que foi efectuado o registo de fusão e alteração do con-
trato, sendo o extracto da inscrição do seguinte teor:

Fusão e alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º n.º 1.
Capital: € 2 450 000, após o reforço de € 950 000, por incorpo-

ração do património da sociedade incorporada, mediante a emissão
de 190 000 novas acções ao portador, com o valor nominal de
€ 5 cada, subscrito pela única accionista Sonae Capital, S. G. P.
S., S. A., ficando dividido e representado por 490 000 acções ao por-
tador, com o valor nominal de € 5 cada.

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

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002349738

FRELAC NORTE � INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 821/20020222; identificação de pessoa colectiva n.º 505835762;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: of. e 35/20030428.

Certifico que cessou funções a gerente Maria João Monteiro da
Rocha Cardoso Fernandes, em 3 de Abril de 2003, por renúncia, que
o capital foi elevado a € 250 000, após o reforço com € 200 000,
em dinheiro, foi alterado o contrato da sociedade, tendo sido modifi-
cados os artigos 1.º n.º 2, 2.º, 3.º e 4.º n.º 2, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

2 � Tem a sua sede na Rua do Chouso, 169, freguesia de Santa
Cruz do Bispo, concelho de Matosinhos.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de manutenção e ins-
talações eléctricas, telefónicas, electromecânicas e mecânicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em nove quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 10 000 euros, pertencente ao sócio Fernando Pinto Cardoso;
duas iguais, do valor nominal de 37 500 euros, pertencentes uma a
cada uma das sócias Maria Clara Zagallo Moreira Pires Remelgado e
Ana Mafalda de Almeida Peixoto Ribeiro; três iguais, do valor nomi-
nal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Francisco
Xavier Antunes da Silva, João Filipe Parati Marques de Sousa e José
Joaquim Fafiães; e três iguais, do valor de 50 000 euros, pertencentes
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uma a cada um dos sócios Joaquim Teixeira, António Magalhães Fu-
turo Silva e Gastão Teixeira de Sousa Matos.

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, pres-
tações suplementares de capital até ao montante igual a cinco vezes
o capital social.

ARTIGO 4.º

2 � A gerência pertence aos sócios Fernando Pinto Cardoso e
António Magalhães Futuro Silva, já nomeados gerentes.

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

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002349746

LUCIANO CABRAL & CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 315/890913; identificação de pessoa colectiva n.º 502278765;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/20030424.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi elevado à cifra
de € 5000, sendo o extracto da inscrição do seguinte teor:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, em reservas li-

vres, subscrito por ambos os sócios em partes iguais.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Luciano Henriques Cabral, € 2500, e Maria Rosa

Duarte Reis Cabral, € 2500.

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

Está conforme.

5 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002364265

PAULO & SERAFIM � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 961/990303; identificação de pessoa colectiva
n.º 504539434; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/
20030424.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, sendo o extracto da inscrição do seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

5 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2002364257

NORTRAILLER � FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO DE CARROÇARIAS, REBOQUES,

SEMI-REBOQUES E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 777/20030424; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20030424.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NORTRAILLER � Fabricação,
Manutenção e Reparação de Carroçarias, Reboques, Semi-Reboques e
Camiões, L.da, e tem a sua sede na Rua de Cidres, 424, freguesia de
Santa Cruz do Bispo, concelho de Matosinhos.

2 � A gerência pode mudar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como pode a sociedade criar e

manter sucursais e outras formas de representação social no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: manutenção e reparação de
veículos automóveis pesados de mercadorias, de carroçarias, de rebo-
ques e de semi-reboques e fabricação de carroçarias de reboques e semi-
reboques.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

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 cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Márcio Cláu-
dio Pinto Oliveira e Liliana Isabel Paulo Meira Moreira Coelho.

2 � Por deliberação de maioria de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao dobro do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nos termos que forem acordados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio
Márcio Cláudio Pinto Oliveira e ao não sócio Manuel António da
Silva Gonçalves, casado, residente na referida Rua de Cidres, 424, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um dos gerentes.
3 � Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em quaisquer

actos e contratos ou documentos estranhos aos negócios sociais, no-
meadamente, letras de favor, abonações e fianças e actos análogos.

4 � Em ampliação dos poderes, a gerência poderá ainda:
a) Comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, de e para

a sociedade, nomeadamente viaturas automóveis, podendo efectuar
quaisquer contratos de leasing;

b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer imóveis para a
sociedade;

c) Confessar, desistir e transigir em juízo ou fora dele.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios carece de autorização da so-
ciedade, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e depois dela aos sócios não cedentes nas cessões onerosas a
estranhos.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o sócio cuja quota se pretenda amortizar;
b) Oneração da quota pelo seu titular sem autorização da sociedade;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou envolvimento da

mesma, por qualquer forma, em processo judicial, fiscal ou adminis-
trativo;

d) Insolvência ou falência do titular da quota;
e) Se o titular da quota for considerado elemento pernicioso ou

prejudicial aos negócios sociais ou ao bom nome da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos e com os herdeiros do sócio falecido, de-
vendo estes nomear um, de entre si, que a todos represente na so-
ciedade enquanto a quota do falecido se mantiver indivisa.

2 � Em caso de interdição ou inabilitação, a sociedade continuará
com os sócios capazes ou inabilitado legalmente representado.

3 � Se os herdeiros do falecido, o interdito ou o inabilitado não
puderem ou não quiserem exercer esses direitos, a sociedade adquiri-
rá a quota do falecido, interdito ou inabilitado pelo valor que vier a
ser acordado e, na falta de acordo, o mesmo será fixado judicial-
mente.

4 � O pagamento do valor referido no número anterior será
feito dentro do prazo de dois anos a contar do óbito, da interdição
ou da inabilitação do sócio, vencendo juros idênticos aos depósi-
tos a prazo a mais de um ano praticados em qualquer estabeleci-
mento bancário.

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364206
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BARROS GOMES � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6381/951018; identificação de pessoa colectiva n.º 503522422;
número e data da apresentação: 29/20020708.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

1 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2001437617

TREZEDEJUNHO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 776/20030424; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20030424.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TREZEDEJUNHO � Sociedade
de Construções, Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é na Estrada Nacional 107, 3417, 2.º, da freguesia
de Perafita, concelho de Matosinhos, podendo a mesma ser deslocada
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção e reparação na construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente na totalidade ao único sócio Ricardo Jorge
Magalhães dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta a
Manuel Ricardo Bastos dos Santos, casado, natural da freguesia de Santo
Ildefonso, concelho do Porto e residente na morada do outorgante
que, desde já, é nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção do gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente

poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis e todo o maquinismo

necessário para a actividade da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002884978

PÃO QUENTE DA QUINTA DO VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 906/20000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504839047;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: of. e 8/20030423.

Certifico que cessou funções a gerente Isabel Maria Reis da Silva
Santos, em 3 de Abril de 2003, por renúncia, e foi alterado o contra-
to da sociedade, tendo sido modificados os artigos 3.º e 5.º, que ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 19 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 9500 euros, uma de cada
um dos sócios Estela Marília Reis da Silva e António da Silva Oli-
veira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de dois gerentes.

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

3 � Ficam, desde já, designados gerentes, os sócios Estela Marília
Reis da Silva e António da Silva Oliveira.

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

Está conforme.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364184

FAROL DE LETRAS � SALA DE ESTUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 381/20020916; identificação de pessoa colectiva
n.º 503885240; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: of. e 6/20030423.

Certifico que cessou funções o gerente Lieven Julien Verraest, em
3 de Abril de 2003, por renúncia, e foi alterado o contrato da socie-
dade, tendo sido modificados os artigos 3.º n.º 1 e 4.º, que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios Maria Manuel Andrade e Santos de Sousa e Aníbal
António Teixeira de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um gerente.

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

3 � Fica desde já designada gerente a sócia Maria Manuel Andrade
e Santos de Sousa.

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

Está conforme.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364176

ANTUNES, LOPES & PENAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 612/811021; identificação de pessoa colectiva n.º 501222839;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20030423.

Certifico que foi efectuado o encerramento da liquidação, sendo o
extracto da inscrição do seguinte teor:

Encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 18 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364168

NETCONSULT � QUALIFICAÇÃO, COMUNICAÇÃO
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7646/961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503885240;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20030423.

Certifico que foi alterado todo o contrato da sociedade, tendo sido
modificado todo o articulado, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NetConsult � Qualificação, Co-
municação e Consultoria, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Raúl Brandão, 95, na
freguesia de Foz do Douro, no concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação no território
nacional ou no estrangeiro.

4 � A sociedade poderá participar como sócia em sociedades com
objecto diferente do seu, regulada por leis especiais, bem como parti-
cipar ou formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, e inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada,
nos termos a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto social, consiste em formação e qualificação profissional
e linguística, traduções, serviços na internet, comunicação e consultoria,
prestação de serviços para o desenvolvimento e as relações comerci-
ais na Europa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, e dele pertence uma quota no valor nominal de 5000 euros,
ao sócio Steffen Wollmann e uma quota no valor nominal de
2500 euros, ao sócio Klaus-Detlef Schnoor.

ARTIGO 4.º

São permitidas prestações suplementares de capital, nos termos e
condições a deliberar por unanimidade em assembleia geral, até ao
montante de 50 000 euros, repartidas proporcionalmente por todos
os sócios em função das suas quotas.

ARTIGO 5.º

São permitidos contratos de suprimento dos sócios à sociedade nos
termos a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos carece
do consentimento da sociedade, exercido no prazo de 60 dias, contar do
conhecimento da cessão ou divisão, gozando os sócios em primeiro lugar
e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade é administrada e representada por sócios ou estranhos
à sociedade, com ou sem dispensa de caução e remunerados ou não,
conforme venha a ser deliberado em assembleia geral, estando já
nomeado gerente o sócio Steffen Wollmann, com direito especial à
gerência.

§ 1.º Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é
necessária a assinatura de um gerente.

§ 2.º Ao gerente é expressamente proibido obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e outros documentos alheios aos
negócios sociais da sociedade.

§ 3.º A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos atribuindo tais
poderes através de procuração.

§ 4.º Em ampliação dos seus poderes normais de gerência, um ge-
rente poderá:

a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira mobiliário ou

imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;
c) Tomar ou dar de arrendamento, trespasse ou cessão de exploração,

quaisquer locais ou estabelecimentos comerciais para a sociedade; e
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar
dentro de 90 dias, a contar do conhecimento do facto, terá o direito
de amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e

h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e quem posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a um alguns dos sócios ou ter-
ceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor nominal.

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, e de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme.

26 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364150

SÉRGIO MOURA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1571/911213; identificação de pessoa colectiva n.º 502662654;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 80/20020328.

Certifico que, o capital da sociedade em epígrafe, foi elevado à cifra
de € 5000, sendo o extracto da inscrição do seguinte teor:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Sérgio António da Silva Moura, € 2000; Nuno

André Silva Moura, € 1500; e, Rui Jorge Silva Moura, € 1500.

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

Está conforme.

25 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364133

VILAR � COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BICICLETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1571/911213; identificação de pessoa colectiva n.º 502662654;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 80/20020328.

Certifico que, o capital da sociedade em epígrafe, foi elevado à cifra
de €  5000, sendo o extracto da inscrição do seguinte teor:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Albino Dias de Sousa Pena, €  1150; Lino Augusto

Rodrigues Vieira, €  1150; José Avelino da Silva Gonçalves, €  750;
António Graciano Pereira da Fonseca Ferreira, €  750; e, VILAR �
Indústrias Metalúrgicas, S. A., €  1200.

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

Está conforme.

25 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364117

PORTOGRANITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8503/970623; identificação de pessoa colectiva n.º 503930628;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20030421.
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Certifico que foi alterado o contrato, tendo sido modificado o ar-
tigo 1.º (corpo), que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PORTOGRANITO, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Recarei, 977, freguesia de Leça do Balio, Matosinhos.

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

Está conforme.

25 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364109

SONAFI INTERNATIONAL � COMPONENTES
EM ALUMÍNIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 944/20010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505262703;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20030417.

Certifico que foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais para o quadriénio de 2000-2003:

Fiscal único: efectivo � Ernst Young Audit & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Ma-
nuel Dantas Amorim, revisor oficial de contas; suplente � Óscar
Manuel Carvalho Figueiredo, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 12 de Novembro de 2002.

Está conforme.

24 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364087

PAULO AZEVEDO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 472/20021113; identificação de pessoa colectiva n.º 504994476;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação. 1/20030417.

Certifico que foi alterado o contrato tendo sido modificado o arti-
go 2.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na mediação de seguros.

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

Está conforme.

24 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364079

MANUEL ANTAS � DESPACHANTES OFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2223/920529; identificação de pessoa colectiva n.º 502771356;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: of./
20030321.

Certifico que, cessou funções o gerente Manuel Ferreira de Morais
Antas, em 22 de Março de 2003, por renúncia.

Está conforme.

24 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364060

SOUSA, TEIXEIRA & MONTEIRO � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6090/950728; identificação de pessoa colectiva n.º 503473570;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 41/20030416.

Certifico que foi alterado o contrato, tendo sido modificados os
artigos 4.º e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de valor nominal
de 10 000 euros, pertencentes cada uma delas, a cada um dos sócios
Teresa Maria Queirós Monteiro e Abilio Miguel Teixeira de Sousa.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios,
que, desde já, são designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas de dois gerentes, porém, os documentos
de mero expediente podem ser assinados por qualquer um deles.

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

Está conforme.

23 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364052

JOSÉ PIRES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9862/980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504179144;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 36/20030416.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, sendo o extracto da inscrição do seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 13 de Março de 2003.

Está conforme.

23 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364044

IMAGIOLOGIA MÉDICA � HELENA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 044/990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504775715;
número e data da apresentação: 15/20020716.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

26 de Abril de 2003. � O Ajudante, Fernando Teixeira Pires.
2002355894

INDAQUA � INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 373/940729; identificação de pessoa colectiva n.º 503246751;
número e data da apresentação: 4/20030429.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

30 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002346046

ESCOLA DE BAILADO PAULA & FÁTIMA DE JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6543/951211; identificação de pessoa colectiva n.º 503560200;
números e data das apresentações: 2 e 3/20030429.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas aos anos de exercício de 2000 e 2001.

30 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002346054
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IMPORÁUDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 247/880620; identificação de pessoa colectiva
n.º 501995994; número e data da apresentação: 1/20030417.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

30 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002340250

VYGON (PORTUGAL) � PRODUTOS MÉDICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5382/950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503232785;
número e data da apresentação: 1/20030424.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

29 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002346011

B2L � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 703/910408; identificação de pessoa colectiva n.º 501658998;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: of. e 29/20030416.

Certifico que, cessou funções o gerente António Jorge Azevedo
Ferreira de Carvalho, em 20 de Março de 2003, por renúncia e foi
alterado o contrato da sociedade, tendo sido modificados os artigos 3.º
e 5.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,79 euros, dividido em três quotas: sendo uma do valor nomi-
nal de 29 927,87 euros, pertencente ao sócio Ronald Stuart Searle e
duas iguais, do valor nominal de 9975,96 euros cada uma, pertencen-
do uma a cada um dos sócios José Pedro Carvalho da Cunha e Maria
Beatriz de Faria Carvalho e Cunha.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica designado gerente o sócio Ronald Stuart Searle.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme.

23 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002349720

LUFADA � ADMINISTRAÇÃO CONDOMÍNIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 720/20030321; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20030321.

Certifico que, por Maria Joaquina Madureira Cabral de Carvalho
Ferraz da Silva, foi constituída a sociedade unipessoal por quotas com
a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma LUFADA � Administração Condomí-
nios, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde Alto Mearim, 1133,
sala 66, freguesia e concelho de Matosinhos.

3.º

A sociedade tem por objecto: gestão e administração de condomí-
nios e propriedades.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente à sócia Maria Joaquina Madureira
Cabral de Carvalho Ferraz da Silva.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertence a Luís Alberto
Ferraz da Silva, casado, desde já nomeado gerente sendo suficiente a
sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

§ único. A sociedade pode constituir mandatário mediante, a ou-
torga de procuração adequada para o efeito.

Está conforme.

22 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002364028

RUMO AO SABER � EDUCAÇÃO E REEDUCAÇÃO
PEDAGÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 383/910124; identificação de pessoa colectiva n.º 502486716;
número e data da apresentação: 28/20020703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

30 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002346020

APCO � INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4019/931229; identificação de pessoa colectiva n.º 503168386;
número e data da apresentação: 3/20030415.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

30 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2001438648

VALORINVEST � SOCIEDADE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3616/930811; identificação de pessoa colectiva n.º 503042048;
número e data da apresentação: 6/20030416.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

30 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2002355312

MODÁUTO � COMÉRCIO, INDÚSTRIA, CONFECÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9043/971121; identificação de pessoa colectiva n.º 503014648;
número e data da apresentação: 62/20020704.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

1 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de Pi-
nho. 2001240210

NORBULING � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 791/20020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505828103;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/20030409.

Certifico que foi efectuada a dissolução da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação, com as contas aprovadas
em 11 de Março de 2003.

Está conforme.

11 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2001437552

BURMESTER & STUVE � NAVEGAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 172/710317; identificação de pessoa colectiva n.º 500048762;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 2/20030409.

Certifico que, na sociedade acima indicada, foi registado o seguinte:
Designação dos membros dos órgãos sociais, para o quadriénio de

2003-2006:
Conselho de administração: Rudolfo Gustavo Burmester, Alexan-

dre Von Belw Stuve e Óscar César Burmester.
Fiscal único: efectivo � Manuel Teixeira Cardoso, revisor oficial

de contas, casado; suplente � Armando Meireles & Lopes Vinda,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel
Hernâni Lopes Vinga, revisor oficial de contas, casado.

Data da deliberação: 27 de Março de 2003.

11 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2001437510

TRICONTINENTAL � SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 217/850930; identificação de pessoa colectiva n.º 501528741;
número e data da apresentação: 1/20030227.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2001.

29 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2002348669

S-MN � SISTEMAS E MANAGEMENT, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 189/970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503858544;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 19/20030407.

Certifico que, o capital foi elevado à cifra de €  50 000, após re-
forço com 5 024 100$, sendo o extracto do teor seguinte:

Artigo alterado: 3.º n.º 1, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
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, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2002353441

MIRANDA DA COSTA & VASCONCELOS MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 25 528/800813; identificação de pessoa colectiva n.º 501059555;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 22/20030407.

Certifico que, o capital foi elevado à cifra de €  5000, após refor-
ço com 602 410$, sendo o extracto do teor seguinte:

Artigo alterado: 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios Boaventura Miranda da Costa
e Maria Rosa Oliveira Gonçalves.

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

Está conforme.

9 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2002353972

PÓVOA DE VARZIM

NORTITEC � DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2589/20000714; identificação de pessoa colectiva n.º 505057158;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017460

ALVES & RENTE ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2223/980420; identificação de pessoa colectiva n.º 501964665;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016855

CASA DO GESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2191/980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504074490;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016804

IRMÃOS MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1929/960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503527270;
data da apresentação: 20020701.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016774

HELENACONF � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1860/951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503562483;
data da apresentação: 2000701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016693

O. T. M. � RENT-A-CAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1674/940512; identificação de pessoa colectiva n.º 503196193;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016650

APROTIL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1523/930413; identificação de pessoa colectiva n.º 502978651;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016545

OURIVESARIA E RELOJOARIA VANEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1182/900628; identificação de pessoa colectiva n.º 502373156;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016642

MAQUICAMPOS � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
PARA INDÚSTRIA CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 922/880225; identificação de pessoa colectiva n.º 501938028;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016537

AIRES MARTINS & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 851/870511; identificação de pessoa colectiva n.º 501821872;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016510

CONFECÇÕES RODRIGUES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 815/870107; identificação de pessoa colectiva n.º 501762701;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016685

TORRES, PINTO & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 793/861002; identificação de pessoa colectiva n.º 501724214;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016596

CARVALHO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 574/820816; identificação de pessoa colectiva n.º 501353640;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016561

BELMIRO FERREIRA SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 594/821215; identificação de pessoa colectiva n.º 501338918;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016529

DEOLINDA & AUTÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 444/800903; identificação de pessoa colectiva n.º 501063528;
data da apresentação: 20020701.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016677

JOSÉ MARIA FERREIRA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 274/761001; identificação de pessoa colectiva n.º 500608709;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016553

EMPRESA PÓVOA-CINE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 86/621231; identificação de pessoa colectiva n.º 500097321;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016499

VALTER & RENATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2766/20010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505332795;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016472

ARGENPÓVOA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1049/890329; identificação de pessoa colectiva n.º 502131926;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017100

SUPERMERCADO BARRANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2062/970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503844535;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017509

MANUSISMÁTICA � MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1823/950724; identificação de pessoa colectiva n.º 503497711;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017436

CARVALHO & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2562/20000517; identificação de pessoa colectiva
n.º 504901710; data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017347

METALÚRGICA COSTA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2031/961230; identificação de pessoa colectiva n.º 503816574;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017487

CÂNDIDO & DEOLINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2721/20010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505469464;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017398

GESE � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2155/971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504020595;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017355

LUFICO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1714/940922; identificação de pessoa colectiva n.º 503282871;
data da apresentação: 20020701.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017223

CONFECÇÕES CHUCA � ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1458/921020; identificação de pessoa colectiva n.º 502866144;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017380

GONÇALES & FANGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2324/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504331078;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017304

CLÍNICA CIRÚRGICA DR. ABEL NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1960/960703; identificação de pessoa colectiva n.º 503714224;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017002

METALÚRGICA RATES
DE ANTÓNIO CARVALHO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 279/761204, identificação de pessoa colectiva n.º 500613656;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016987

CARVALHOS & LORDELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 246/751015; identificação de pessoa colectiva n.º 500328994;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017029

LOCUS � ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1498/930215; identificação de pessoa colectiva n.º 502932040;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016979

ANTÓNIO DOS SANTOS AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 555/820504; identificação de pessoa colectiva n.º 501242430;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016952

LAR VENDA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2876/20010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505305216;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016782

SERRA & MIRANDA � INDÚSTRIAS DE VESTUÁRIO
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2703/20010502; identificação de pessoa colectiva n.º 505436825;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016910

JOSÉ MOTA � IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1492/930125; identificação de pessoa colectiva n.º 502918861;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016839

ABÍLIO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1570/930805; identificação de pessoa colectiva n.º 503042552;
data da apresentação: 20020701.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 175 � 31 de Julho de 2003 16 268-(247)

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017070

FIVAL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1572/930806; identificação de pessoa colectiva n.º 503042064;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016871

CAFÉ FONTAÍNHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1741/941207; identificação de pessoa colectiva n.º 503338648;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016464

ARMANDO GRÁCIO DA SILVA, CONSTRUÇÃO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2492/991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504658026;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016898

MARABITEX � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1401/920508; identificação de pessoa colectiva n.º 501791175;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017061

PÓVOA SERVE � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1112/891116; identificação de pessoa colectiva n.º 502452021;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016480

CARRIÇO�S JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2210/980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504107984;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017010

HENRIQUE REIS & OLIVEIRA, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2108/970716; identificação de pessoa colectiva n.º 503947997;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017037

ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
AUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2814/20010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505546361;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2001.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017312

ÓPTICA DE VARZIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2407/990601; identificação de pessoa colectiva n.º 503288063;
pasta n.º 8; número e data da apresentação: 21/20030129.

Certifico que foi depositado o texto da escritura, referente à disso-
lução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo
as contas sido aprovadas em 31 de Dezembro de 2002.

10 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000012167

SANTO TIRSO

TALHO SÃO LOURENÇO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5891/20030415; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20030415.

Certifico que, Joaquim Jorge Cardoso Pereira, constituiu a socieda-
de em epígrafe, cujo contrato se rege nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Talho São Lourenço,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Cruzeiro, 96, freguesia
de Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.

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

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de talho.
2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-

pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

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 e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000943160

LACON � LABORATÓRIO DE ANÁLISES
DE CONTROLO AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5900/20030507; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20030509.

Certifico que entre Raúl Eduardo Fernandes Carvalho da Costa, Ana
Paula de Carvalho Almeida da Costa, Cláudia Sofia de Almeida Carnei-
ro Pereira e Nuno Miguel Correia de Matos Coelho, foi constituída a
sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LACON � Laboratório de Análises de
Controlo Ambiental, L.da, com sede no Loteamento Industrial da
Várzea do Monte, 28, freguesia e concelho de Santo Tirso.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços na área do ambien-
te e qualidade, nomeadamente, análise da qualidade da água, mediação
de ruído e caracterização de emissões gasosas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e está dividido em quatro quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000944086

L. F. MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5898/20030506; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20030506.

Certifico que, Luís Filipe Fernandes Martins, constituiu a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma L. F. Martins, Unipessoal, L.da, com sede
na Rua da Ponte, 51, freguesia de Rebordões, concelho de Santo Tirso.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na consultoria e formação em gestão.

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.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, pertence ao sócio
que, desde já, é nomeado gerente, ou a quaisquer outros gerentes que
venham a ser nomeados, sendo suficiente a assinatura de um gerente
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, que sirvam a prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000944078

ARMÉMALHAS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5896/20030429; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/20030429.

Certifico que, Maria Arménia Correia Ferreira Coutinho, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de ARMÉMALHAS �
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Amial, freguesia de
Roriz, concelho de Santo Tirso.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de têxteis, nomeada-
mente, fio, malhas e tecidos. Fabrico, preparação e fiação de tecidos
e malhas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia que, desde já, fica nomeada gerente.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000944051

ORLANDO & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5894/20030428; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20030428.

Certifico que entre Luís Manuel Teixeira Moreira e José Orlando
da Silva Machado, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Orlando & Luís, L.da, e tem a sua sede
na Avenida de São Rosendo, 6, freguesia e concelho de Santo Tirso.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração, cafetaria, snack-bar e
similares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000944035

CYBERPÁGINAS � SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5787/20021122; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 19 e 21/20030423.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções da gerente Márcia Paula Rodrigues Ferreira,
em 11 de Abril de 2003, por renúncia e à designação do gerente, Emanuel
Moreira Torres Sampaio, por deliberação de 11 de Abril de 2003.

28 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 2000943349

VALONGO

CLIVALLIS � CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 811/
20030416; identificação de pessoa colectiva n.º 506403181; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030416.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLIVALLIS � Clínica Médica
Dentária, L.da, tem a sua sede à Rua de Eduardo J. Reis Figueira, 114,
freguesia de Susão, concelho de Valongo.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

2.º

O objecto social é o de actividades de medicina dentária e odonto-
logia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em quatro quotas: sendo duas iguais de
4500 euros cada uma, pertencentes a cada uma das sócias Maria da
Conceição dos santos Miranda e Maria João Rodrigues Ferreira Men-
des e duas iguais de 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Manuel António Moreira e Salomão Ferreira Mendes.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração da assembleia geral, fica ca cargo das sócias Maria da Concei-
ção dos Santos Miranda e Maria João Rodrigues Ferreira Mendes, desde
já nomeadas gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes,
bastando no entanto, a de um só, nos actos de mero expediente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender, alienar ou tomar de arrendamento quaisquer

móveis ou imóveis da e para a sociedade;
b) Comprar, permutar ou vender viaturas automóveis, da e para a

sociedade, podendo assinar contratos de leasing; e
c) Obter empréstimos, pelo tempo, prazos e condições que enten-

derem.
5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, à qual fica reservado o direito de prefe-
rência em primeiro lugar e em segundo aos sócios não cedentes, indi-
vidualmente considerados.

6.º

No caso de penhora, apreensão ou arresto de qualquer quota social,
poderá a sociedade amortizar a mesma pelo valor do último balanço
aprovado, salvo disposição imperativa da lei, devendo o pagamento
ser feito numa ou mais prestações, sem juros e no prazo máximo de
dois anos, após a fixação definitiva da contrapartida.

7.º

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

8.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socieda-
de continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o representante
legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se farão
representar na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2000076769

SERVENTAR � SERVIÇOS, VENTILAÇÃO E AR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 5814/
950512; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 6;
números e data das apresentações: 1, 2, 3 e 4/20030327.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital de 420 000$ para € 5000, integralmente subscrito em
dinheiro pelos sócios Filipe Marques Serrado e António Augusto
Becerra Oliveira, na proporção das respectivas quotas.

Mais certifico que, cessou as suas funções de gerente José Augusto
Alves de Sousa, em 27 de Dezembro de 2002, por renúncia.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato da sociedade,
pelo que o artigo 3.º fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de 5000 euros, dividido em duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros, uma de cada um dos sócios
Filipe Marques Serrado e António Augusto Bacerra Oliveira.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2000076467

VILA DO CONDE

MIGUEL ARAÚJO & GRANJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1100/900718; identificação de pessoa colectiva n.º 502384816;
data da apresentação: 20020628.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000214660

MACHADOS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VEÍCULOS DE DUAS RODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 153/700206; identificação de pessoa colectiva n.º 500021481;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000214689

PINHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1093/900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502332425;
data da apresentação: 20020701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

15 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000211052

VILA NOVA DE GAIA

GRIJOENSE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 338; identificação de pessoa colectiva n.º 502475722; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 12/20030328.

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

Facto: projecto de fusão.
Sociedade incorporante: Serralharia A Grijoense de Manuel de Oli-

veira & Oliveira, S. A.
Sociedades incorporadas: Grijoense Construções, L.da; QUELSIS �

Imobiliária, L.da; VINOCERV � Sociedade de Construções e

Imobiliária, L.da; e, Ferreira da Silva & Irmãos, L.da, todas com sede
na Rua de Marracezes, 463, Grijó, Vila Nova de Gaia.

Modalidade: Fusão incorporação (transferência global do patrimó-
nio das sociedades incorporadas para a sociedade incorporante).

Alteração projectada na sociedade incorporante: montante do ca-
pital em resultado do aumento decorrente da fusão: 2 500 000 euros.

4 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247099

SANTARÉM
ALMEIRIM

AUTO ESCAPE DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 255/
921105; identificação de pessoa colectiva n.º 502212748; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 1/20030227.

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

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2001322585

JÚLIO FERNANDES CANELA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 284/
790313; identificação de pessoa colectiva n.º 500855587;
averbamento n.º 7 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20030128.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, procedeu-se à deslocação
da sede social para a Rua de Salvaterra, 32 e 32-A, na freguesia e
concelho de Almeirim.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, João Leal.2002090300

AGROGÉMEOS � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 740/
980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504094963;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20030307.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, António Jacinto Midões
Baptista, cessou funções de gerente, por renúncia, em 30 de Outubro
de 2002.

17 de Março de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2001322569

MALHADIO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 536/
941115; identificação de pessoa colectiva n.º 503305723; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 4/20030225.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, procedeu-se ao aumento de
capital, este de 900 000$ para €  5000, sendo o aumento de €  510,81,
realizado em dinheiro e em consequência, alterado o pacto quanto ao
artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma das quotas
dos sócios: uma do valor nominal de 2500 euros, do sócio Manuel de
Macedo Santos; uma do valor nominal de 1250 euros, do sócio João
Pica Paisana; e uma do valor nominal de 1250 euros, do sócio António
Manuel Valente Paisana.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2001322313

ALMEIRISTAR � EQUIPAMENTOS DE HIDROMASSAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 983/
20011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505708566;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20030221.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, Ana Maria Salgado Olivei-
ra Brás, cessou funções de gerência, por renúncia, em 21 de Fevereiro
de 2003.

17 de Março de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2001322038

AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 270/
830211; identificação de pessoa colectiva n.º 501352449;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 4 e 5/20020731.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, procedeu-se ao aumento de
capital, este, de 1 000 000$ para €  5000, sendo o aumento de €  12,02,
realizado em dinheiro e em consequência, alterado o pacto quanto
aos artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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 uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios Nelson dos Santos Pereira Ribeiro e Maria do Carmo Demétrio
Terrinca.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou
dois mais gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Nelson dos San-
tos Pereira Ribeiro e Maria do Carmo Demétrio Terrinca.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
de dois gerentes.

4 � Em caso algum, os gerentes ou seus mandatários poderão
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios so-
ciais, designadamente, em letras de favor, fianças ou abonações.

Mais certifico que, Manuel Armando Gomes e Francisco Abílio Go-
mes, cessaram funções de gerência, por renúncia, em 24 de Julho de 2002.

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

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, João Leal.2002090041

QUINAS SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 137/
871019; identificação de pessoa colectiva n.º 500721726;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e datas
das apresentações: 2/20020927 e 1/20030203.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi alterado o contrato
quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de 7481,96 euros, correspondente à soma

das seguintes quotas: uma de 3740,98 euros, pertencente ao sócio José
Modesto Quina; uma de 3740,98 euros, pertencente à sócia
Constantina Maria de Oliveira Nunes Maia, por si e ainda com os
seus filhos Vítor José Malha Quina e Vasco Manuel Malha Quina, em
representação do sócio José Francisco Quina, falecido.

Mais certifico que, José Francisco Quinta, cessou funções de gerente.
Causa: falecimento.
Data: 27 de Março de 2001.

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

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, João Leal.2001322852

RÁDIO 100 � SOCIEDADE DE PRODUÇÕES
AUDIO VISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1087/
20030214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030214.

Certifico que entre Manuel Toito Charana e mulher, Maria de
Fátima Gomes Fernandes Toito Charana, casados na comunhão ge-
ral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Rádio 100 � Sociedade de
Produções Audio Visuais, L.da, e tem a sua sede na freguesia e conce-
lho de Almeirim, à Praceta de Salgueiro Maia, 9, rés-do-chão, e dura-
rá por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste na produção de programas de rádio em di-
recto ou gravados e difusão dos mesmos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas qutoas iguais de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel Toito Charana
e Maria de Fátima Gomes Fernandes Toito Charana.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou
dois gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Manuel Toito
Charana e Maria de Fátima Gomes Fernandes Toito Charana.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
de um gerente.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários, poderão
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios so-
ciais, designadamente, em letras de favor, fianças ou abonações.

5.º

1 � Nem os gerentes nem qualquer dos sócios, podem sem con-
sentimento da sociedade, exercer por conta própria ou alheia, activi-
dade concorrente com a sociedade.

2 � No exercício por conta própria inclui-se a participação por si
ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a fracção
do capital social na mesma subscrita.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios não
cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a tercei-
ros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, preço e
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condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento
da sociedade, para aquela cessão e de proporcionar o exercício do direito
de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade
poderá deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se, por quaisquer actos ou factos, o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente, se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente em con-
corrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º
2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea f)

do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e posterior-

mente por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a al-
guns sócios ou a terceiros.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão no pra-
zo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota permanecer indivisa; no segundo caso, os
direitos do interdito serão exercidos na sociedade pelo seu represen-
tante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares
de capital até ao montante de 100 000 euros e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

Conferida, está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2001322534

PALÁCIO CONDE DA TAIPA � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 568/
950622; identificação de pessoa colectiva n.º 503526363; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20030204.

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

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Dezembro.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2001322887

EUCLIDES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 849/
20000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504726048; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20030206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos para exercerem funções de gerentes, Euclides Fidalgo da Silva e
Maria Palmira de Sá Pereira da Silva, por deliberação, de 4 de Feve-
reiro de 2003.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, João Leal.2001322895

TOMÉ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 155/
880119; identificação de pessoa colectiva n.º 500745145; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 6/20030206.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi alterado o contrato
social quanto aos artigos 3.º e 7.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 99 759,58 euros, integralmente realizado e
corresponde à soma de três quotas; sendo uma no valor nominal de
79 807,66 euros, pertencente a Manuel Ribeiro Tomé, Jorge Manuel
Alves Tomé e a Custódio Alves Tomé, em comum e sem determina-
ção de parte ou direito; uma no valor nominal de 9975,96 euros,
pertencente ao sócio Jorge Manuel Alves Tomé; e outra no valor
nominal de 9975,96 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima San-
tos Ferreira.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade é exercida pelos sócios Manuel Ribei-
ro Tomé, Jorge Manuel Alves Tomé e por Custódio Alves Tomé,
divorciado, residente em Almeirim.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes, excepto nos actos que impliquem a venda ou a
oneração de bens imóveis, em que também são necessárias duas assi-
naturas conjuntas dos gerentes, mas uma é obrigatoriamente do ge-
rente Manuel Ribeiro Tomé.

3 � Em caso algum, os gerentes poderão obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e outros actos ou documentos que
não respeitem directamente aos seus negócios sociais, ficando o in-
fractor responsável por perdas e danos para com a sociedade.

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

21 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2001323476

CASA AGRÍCOLA HERDEIROS
DE D. LUÍS DE MARGARIDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 31/
800218; identificação de pessoa colectiva n.º 500944580; inscri-
ção n.º 26 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 2 e 3/20020723.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Designação do conselho de administração e fiscalização, para o
triénio de 2002-2004, por deliberação de 24 de Abril de 2002.

Conselho de administração: presidente � Luís Manuel da Costa
Cardoso de Meneses; vogais � Hermano Xavier da Costa Cardoso de
Meneses, Nuno José Telles da Silva Meneses, Luís Jesus Hernandez
Cardoso de Meneses e Hermano Xavier do Monte Pereira Cardoso de
Meneses.

Fiscalização: efectivo � Lampreia e Viçoso, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por José Martins
Lampreia; suplente � José Martins Lampreia, casado, revisor
oficial de contas.

Mais certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi
averbado a mudança de sede para o Casal Monteiro, à Estrada Muni-
cipal, n.º 1, Almeirim.

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

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, João Leal. 1000217926



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 175 � 31 de Julho de 2003 16 268-(253)

SIMÕES & MAURÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 954/
20010613; data da apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guer-
reiro Viegas Moura. 1000219830

ALPIARÇA

TRIFLORESTAL � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PLANTAS FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 372/
20020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505740001; data
da apresentação: 20030508.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados todos os documentos respeitantes ao registo de prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando José de
Lima Gonçalves. 2001346590

AGROALPIARÇA, PRODUÇÃO AGRÍCOLA, COOPERATIVA
DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 1/
880624; identificação de pessoa colectiva n.º 502000066; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/20030506.

Certifico que foi alterado o pacto da Cooperativa em epígrafe,
quanto ao seu artigo 2.º n.º 1, o qual fica com a seguinte redacção:

Objecto: produção agrícola, comercialização de produtos agrícolas
e comercialização por grosso de vinhos.

Data da deliberação: 27 de Dezembro de 2002.

O pacto social actualizado, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando José de
Lima Gonçalves. 2001346581

EMANUELA, KURT & JEREMIAS BENZ � SOCIEDADE
DE RESTAURAÇÃO, HOTELARIA, COMÉRCIO

DE PRODUTOS ALIMENTARES E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 415/
20030512; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030512.

Certifico que entre Kurt Laurenz Benz e Emanuela Benz Fahrner,
casados entre si, na comunhão geral, residentes na Rua de António da
Silva Barroso, 88, Alpiarça e Jeremias Benz, solteiro, menor, resi-
dente na Rua de António da Silva Barroso, 88, Alpiarça, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Emanuela, Kurt & Jeremias Benz �
Sociedade de Restauração, Hotelaria, Comércio de Produtos Alimen-
tares e Animação Turística, L.da, tem a sua sede social na Rua de
António Silva Barroso, 88, na freguesia e concelho de Alpiarça, sen-
do a sua duração por tempo indeterminado.

§ 1.º A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

§ 2.º Fica livremente autorizada a aquisição e subscrição pela
sociedade, de participações em sociedades, inclusive com objecto di-
ferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

2.º

A sociedade tem por objecto social a restauração e hotelaria (res-
taurante, bar e casa de hóspedes), comércio de bebidas e produtos
alimentares, animação turística.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quantia
de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 2250 euros,
pertencente à sócia Emanuela Benz-Fahmer; outra de 2250 euros,
pertencente ao sócio Kurt Laurenz Benz; e outra de 500 euros, do
sócio Jeremias Benz.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital,
na proporção da quota de cada um e até ao limite de de dez vazes o
capital social.

4.º

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

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Emanuela Benz-Fahrner e Kurt Laurenz Benz.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, sejam de que natureza forem é necessário a assinatura de
um dos gerentes.

§ 2.º A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, avais, nem quaisquer actos e contratos estranhos, ao seu ob-
jecto social.

6.º

Na cessão de quotas no todo ou em parte, a sócios ou a estranhos,
fica dependente do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes, dado por escrito, aos quais fica reconhecido o direito de
preferência, em primeiro lugar para aquela e depois para estes.

7.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pela assembleia geral que aprovar o respectivo balanço o qual
deverá aplicá-los no todo ou em parte à constituição e reforço de
quaisquer reservas, fixar gratificações aos gerentes pelo bom desem-
penho das suas funções, nos termos do artigo 255.º do Código das
Sociedades Comerciais ou destiná-los a outras aplicações de interesse
da sociedade.

8.º

§ 1.º A sociedade tem o direito de amortizar quotas nos casos se-
guintes:

a) Arrolamento, arresto, penhora ou inclusão em massa falida;
b) Sujeição a qualquer providência cautelar;
c) arrematação, adjudicação e licitação, inclusive em partilha por

dissolução de casamento, se a quota não ficar a pertencer totalmente
ao seu titular;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade, quan-
do este se torne necessário para a produção de efeitos perante a so-
ciedade;

e) Por acordo com o respectivo titular, seus herdeiros ou seu repre-
sentante ou tutor se o sócio estiver declarado incapaz ou interdito.

§ 2.º Os sucessores de sócios falecidos têm o direito de exigir a
amortização da respectiva quota.

§ 3.º Na falta de acordo, o valor a amortizar será apurado em ba-
lanço a efectuar expressamente para o efeito, e deverá ser pago pela
sociedade em quatro prestações semestrais, iguais e sucessivas, ven-
cendo-se a primeira no final do trimestre em que a deliberação for
tomada, não se vencendo juros.

9.º

Por mrote ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não se dissol-
ve, continuando com os sócios sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou
o representante legal do falecido ou interdito, devendo aqueles nomear
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um entre si, que a todos represente na socieadde, enquanto a respectiva
quota se mostrar indivisa.

10.º

Salvo prazo e formalidades especiais as assembleias gerais, serão
convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios com a an-
tecedência mínima de 15 dias.

11.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando José de
Lima Gonçalves. 2001346611

CARTAXO

DONA HORTA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1360/
980209; identificação de pessoa colectiva n.º 504068865; data da
apresentação: 20030507.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos da prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2001.

10 de Maio de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Martins
Froufe. 2002438323
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