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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

PARTE A

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO E AMIGOS DA CERCIMA

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objectivos

ARTIGO 1.º

É constituída a Associação de Pais, Encarregados de Educação e
Amigos da CERCIMA.

ARTIGO 2.º

A Associação tem a sua sede no edifício da CERCIMA.

ARTIGO 3.º

a) A Associação tem como objectivo principal assegurar a efecti-
va participação dos pais, encarregados de educação e amigos da
CERCIMA, em estreita colaboração com a direcção, corpo técnico,
pedagógico e demais pessoal afecto à instituição;

b) A Associação visa ainda assegurar o efectivo apoio às pessoas
portadoras de doenças específicas ou de deficiência, divulgar informa-
ção, promover investigação, actividades culturais e sociais inerentes
aos objectivos propostos pela Associação.

ARTIGO 4.º

Mediante autorização expressa da assembleia geral, a Associação
poderá filiar-se ou federar-se em organizações que abranjam outras
associações de pais e encarregados de educação legalmente constituí-
das desde que respeitem os objectivos expressos no artigo 3.º destes
estatutos. A respectiva desvinculação só poderá ocorrer por decisão
tomada em assembleia geral convocada para o efeito.

CAPÍTULO II

Associados

ARTIGO 5.º

a) Podem ser associados todos aqueles que demonstrem solidarie-
dade e interesse no apoio ao cidadão portador de deficiência;

b) A inscrição dos sócios efectua-se mediante o preenchimento e
entrega do respectivo boletim de inscrição e pagamento de quota.

CAPÍTULO III

Órgãos associativos

ARTIGO 6.º

São órgãos associativos a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal, eleitos anualmente em assembleia geral convocada para o efeito.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral é composta por todos os associados.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é dirigida por uma mesa composta, no mínimo
por três elementos: um presidente, um vice-presidente e um secretá-
rio. Reunirá em sessão ordinária pelo menos uma vez por ano no
princípio do ano lectivo.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral poderá reunir em sessão extraordinária sempre
que as circunstâncias o imponham e seja convocada pelo seu presi-
dente, na sua ausência pelo vice-presidente, ou, na ausência deste, pelos
restantes membros da mesa, a pedido da direcção ou de 5% dos seus
associados.

ARTIGO 10.º

As convocatórias serão expedidas com a antecedência de oito dias
devendo constar o dia, a hora e local da sua realização, assim como
a respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral só funcionará legalmente quando esteja presen-
te pelo menos um terço dos seus associados.

§ único. Quando a assembleia geral não possa funcionar por falta
de quórum na primeira convocação, poderá a segunda convocação ser
para o mesmo dia e local, para meia hora depois, deliberando em
assembleia com qualquer número de associados presentes.

ARTIGO 12.º

Todos os associados têm direito a voto.
§ único. Qualquer dos associados poderá fazer-se representar em

assembleia geral a que não possa assistir, por meio de simples carta
dirigida ao presidente da mesa, desde que o representante seja tam-
bém associado.

ARTIGO 13.º

Compete à assembleia geral:
a) Eleger anualmente a respectiva mesa;
b) Eleger os membros da direcção e do conselho fiscal ou destitui-

los quando for caso disso;
c) Apreciar e sancionar as contas da direcção e o parecer do con-

selho fiscal;
d) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocado.

ARTIGO 14.º

A direcção é composta por seis membros que distribuirão entre si
na primeira reunião após as eleições, os cargos de: presidente; vice-
-presidente; tesoureiro; secretário e dois vogais.

ARTIGO 15.º

Os membros da direcção, convocados pelo presidente, ou, em caso
de impedimento, pelo vice-presidente, ou, no impedimento deste, pelo
secretário, reunirão quinzenalmente.
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§ único. As deliberações da direcção serão tomadas por maioria de
votos dos seus membros presentes, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 16.º

Compete à direcção:
a) Representar e gerir a Associação na prossecução dos seus objec-

tivos;
b) Cooperar estreitamente com direcção da CERCIMA;
c) Submeter à assembleia geral assuntos de interesse para a As-

sociação, sempre que assim o entenda;
d) Dar cumprimento a todas as deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

A Associação obriga-se pelas assinaturas de dois membros da direc-
ção, uma das quais será obrigatoriamente a do presidente, vice-presi-
dente ou a do tesoureiro.

ARTIGO 18.º

O conselho fiscal é composto por três membros: presidente e dois
secretários.

ARTIGO 19.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por semestre, competindo-lhes
as funções atribuídas por lei (verificação legal de contas, emissão de
parecer sobre projectos orçamentais e despesas). Colaborará ainda com
a direcção, sempre que esta solicite o seu parecer em assuntos de
natureza pedagógica.

ARTIGO 20.º

As vagas que se verificarem na assembleia geral, direcção ou conse-
lho fiscal serão preenchidas, logo que possível, em reunião de direcção,
submetendo porém, a sua ratificação na próxima assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 21.º

A extinção da Associação ou a alteração dos seus estatutos só poderá
ser decidida em assembleia geral especialmente convocada para o efeito.

ARTIGO 22.º

A Associação poderá aceitar donativos de associados ou não asso-
ciados.

Conforme o original.

2 de Julho de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000110640

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SACAVÉM

Revisão de estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, fins e objecto

ARTIGO 1.º

1 � Os presentes estatutos regulam a Associação de Pais e Encar-
regados de Educação da Escola Secundária de Sacavém, que é uma
Associação sem fins lucrativos.

2 � A Associação é estabelecida com duração indeterminada e
possui a sua sede em Sacavém, no domicílio da escola.

ARTIGO 2.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação tem por objecto
em geral a cooperação com o Estado e a escola, na educação dos seus
alunos, participando ainda na emissão de pareceres e conselhos sobre
as linhas gerais para a criação e desenvolvimento de uma adequada
política de educação da juventude, tendo presente o seu desenvolvi-
mento pleno e harmonioso. Participa, juntamente com os órgãos de
gestão da Escola, na resolução dos problemas existentes.

ARTIGO 3.º

As atribuições da Associação em geral, são, essencialmente:
a) Contribuir para a prevenção e resolução de quaisquer situações

lesivas dos interesses físicos, morais ou cívicos dos alunos ou de quais-
quer problemas pedagógicos destes;

b) Colaborar com a escola, nomeadamente com o conselho directivo
e os professores ou outras entidades em actividades de carácter peda-
gógico, cultural e social;

c) Prestar à escola, dentro das suas possibilidades, a colaboração
que lhe seja eventualmente pedida desde que compatível com as suas
finalidades para a resolução de quaisquer problemas;

d) Colaborar com as associações congéneres no âmbito das respec-
tivas atribuições;

e) Fomentar a integração da escola no meio em que está inserida.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

São associados por direito próprio os pais e as mães ou, no impe-
dimento destes, os encarregados de educação dos alunos da Escola
Secundária de Sacavém que se inscrevam na Associação em cada ano
lectivo.

ARTIGO 5.º

Constituem direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos de gestão da Associação;
c) Utilizar os serviços da Associação dentro do âmbito das suas

atribuições;
d) Serem mantidos ao corrente das actividades gerais da Associação.

ARTIGO 6.º

Constituem deveres dos associados:
a) Pagarem as quotas que voluntariamente fixarem;
b) Cooperar nas actividades da Associação e contribuir, na medida

das suas possibilidades, para a realização dos seus objectivos;
c) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos.

ARTIGO 7.º

Perde-se a qualidade de associado:
a) Não renovado a inscrição em cada ano lectivo;
b) A pedido do próprio, feito por escrito, em qualquer altura do ano;
c) Por proposta do conselho executivo, sancionada pela assembleia

geral;
d) Por infracção aos estatutos reconhecida pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos de gestão

ARTIGO 8.º

1 � São órgãos de gestão: a assembleia geral, o conselho executi-
vo e o conselho fiscal.

2 � Nenhum cargo nos órgãos de gestão será remunerado.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral será constituída por todos os associados e
é o órgão soberano da Associação.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário eleitos por um ano.

3 � As atribuições da assembleia geral são:
a) Apreciar e votar as propostas de alterações dos estatutos;
b) Eleger a mesa da assembleia geral e os membros dos restantes

órgãos de gestão da Associação, por voto secreto;
c) Discutir, dar parecer e deliberar sobre as actividades da Associação;
d) Discutir e aprovar o relatório e contas anuais;
e) Fixar a quota mínima anual.
4 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez em cada

período escolar, e na primeira reunião, a realizar no primeiro mês do
ano lectivo, dará cumprimento ao disposto nas alíneas b) e d) do
n.º 3 do presente artigo.

5 � A assembleia geral poderá reunir extraordinariamente por
iniciativa do seu presidente, a pedido do conselho executivo, do con-
selho fiscal, de um mínimo de 50 associados ou de 15% da totalidade
dos associados.

6 � A reunião da assembleia geral extraordinária, a requerimento
dos associados, não poderá, porém, efectuar-se se não comparecerem
pelo menos dois terços dos requerentes, os quais são obrigados a per-
manecer até final.

7 � Se no final da reunião se apurar que o número de requerentes
presentes é inferior a dois terços, as deliberações tomadas serão de-
claradas nulas e de nenhum efeito, salvo se a ausência se tiver verifi-
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cado por motivo superveniente justificado, que como tal seja aceite
pelo presidente da mesa, não podendo, neste caso, os mesmos reque-
rentes convocarem nova assembleia geral para os mesmos fins.

8 � Cada associado, seja pai, mãe ou encarregado de educação, tem
direito a um voto, qualquer que seja o número de alunos seus filhos ou
educandos.

9 � A assembleia geral só poderá funcionar, em primeira convo-
cação, desde que esteja presente a maioria absoluta dos membros efec-
tivos e em segunda convocação meia hora mais tarde, com qualquer
número de associados.

10 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples, salvo nos casos de:

a) Alteração dos estatutos ou demissão dos órgãos de gestão, para
o que se torna necessário observar a maioria de três quartos dos pre-
sentes que representará, pelo menos, um terço dos associados;

b) Extinção da Associação, para o que se torna necessário obser-
var a maioria de três quartos da totalidade dos associados.

ARTIGO 10.º

1 � A Associação será gerida por um conselho executivo eleito
pela assembleia geral de entre os associados.

2 � O conselho executivo será constituído por número ímpar, de 5 a
11 membros, devendo nele ter assento, sempre que possível, pais ou
encarregados de educação de alunos de cada ano dos cursos da escola.

3 � Os membros do conselho executivo elegerão entre si o presi-
dente e distribuirão pelos restantes as demais funções.

4 � Os membros do conselho executivo serão eleitos por um ano,
considerado o disposto no artigo 19.º

5 � As atribuições do conselho executivo são:
a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral e executar

todas as actividades que se enquadrem nas finalidades da Associação;
b) Gerir os bens da Associação;
c) Elaborar e submeter à assembleia geral o relatório e contas anuais

para discussão e aprovação;
d) Representar a Associação e em seu nome defender os seus direi-

tos e assumir as suas obrigações;
e) Propor à assembleia geral a perda da qualidade de associado.
6 � O conselho executivo poderá constituir grupos de trabalho

entre os seus associados para prossecução de quaisquer interesses inse-
ridos nos objectivos da Associação.

7 � O conselho executivo reunirá, ordinariamente, uma vez por
mês e extraordinariamente sempre que o seu presidente ou a maioria
dos seus membros, o solicitar.

8 � O conselho executivo deliberará quando estiver presente a
maioria dos seus membros, sendo as deliberações tomadas por maio-
ria dos votos dos membros presentes e tendo o presidente voto de
desempate.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho fiscal será eleito pela assembleia geral e será cons-
tituído por um presidente e dois vogais.

2 � Compete ao conselho fiscal, em especial:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais;
b) Verificar as contas sempre que o entenda conveniente;
c) Fiscalizar a escrituração;
d) Dar parecer sobre qualquer assunto, mediante pedido da assembleia

geral ou do conselho executivo.
3 � O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por trimes-

tre, e extraordinariamente a pedido do presidente, dos vogais, ou do
conselho executivo.

ARTIGO 12.º

Eleições

1 � Os órgãos sociais da Associação são eleitos por escrutínio
directo e secreto, em assembleia geral que deve ser realizada até ao
final do primeiro mês do ano lectivo correspondente.

2 � As listas candidatas deverão ser apresentadas ao presidente da
mesa da assembleia geral até três dias antes da data da assembleia
referida no parágrafo anterior.

3 � Quando não ocorrer a apresentação de qualquer lista, esta
poderá ser estabelecida, por consenso, na assembleia geral.

4 � Cada lista deverá abranger os três órgãos sociais, com indica-
ção dos respectivos cargos e um suplente em cada órgão, sendo eleita
aquela que obtiver o maior número de votos.

5 � No caso de o número de vacaturas de qualquer originar a falta
do respectivo quorum, proceder-se-á a nova eleição desse órgão nos
30 dias subsequentes à ocorrência das vacaturas, para completar o
mandato.

6 � Os órgãos sociais cessantes continuarão em funções até à
tomada de posse dos recém eleitos que deverá ocorrer no prazo má-
ximo de seis dias após a eleição.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 13.º

1 � São receitas da Associação:
a) As quotizações voluntárias dos associados;
b) As subvenções ou doações que eventualmente lhe sejam atribuídas.
2 � O valor da quota anual é estabelecido voluntariamente por

cada associado e será indicado no boletim de inscrição não podendo,
no entanto, ser inferior ao valor mínimo estabelecido pela assembleia
geral.

3 � O pagamento das quotas será efectuado apenas numa presta-
ção, no princípio do ano lectivo e no momento da inscrição.

CAPÍTULO V

Do pessoal

ARTIGO 14.º

1 � A Associação não terá, em princípio, pessoal próprio remu-
nerado e o seu expediente será assegurado pelos sócios que para tal se
ofereçam.

2 � O conselho executivo, ouvido o conselho fiscal, poderá con-
tratar pessoal se verificar tal necessidade.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

A Associação poderá, por deliberação do conselho executivo san-
cionada pela assembleia geral, federar-se com outras associações, a
nível regional ou nacional, sem perda da sua independência de princí-
pios e finalidade.

ARTIGO 16.º

A Associação poderá manter, através do conselho executivo, liga-
ções do tipo informativo com associações semelhantes constituídas
noutros graus de ensino.

ARTIGO 17.º

A Associação poderá filiar-se em associações de carácter cultural
ou desportivo, desde que dessa filiação resultem vantagens colectivas
para os filhos ou educandos dos seus associados.

ARTIGO 18.º

A Associação obrigam-se:
a) Pelas assinaturas do presidente e outro membro do conselho

executivo;
b) Pela assinatura de três membros do conselho executivo, sendo

um deles o tesoureiro.

ARTIGO 19.º

O ano social corresponderá ao ano lectivo.

ARTIGO 20.º

Em caso de dissolução da Associação, salvo determinação em con-
trário da assembleia geral, os seus bens reverterão para a Escola Se-
cundária de Sacavém.

ARTIGO 21.º

Nos casos omissos, observa-se o disposto na lei geral.

Conforme o original.

4 de Julho de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000110641

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES
DO CONCELHO DE ALMADA

Certifico que por escritura de hoje, lavrada a fls. 23 a fls. 24, do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 93-M, do 2.º Cartório Notarial
de Almada, a cargo da notária, licenciada, Maria Luísa Vieira Elvas da
Silva, foi constituída uma Associação com a denominação em epígrafe,
com sede provisória na Rua de Irene Lisboa, Complexo Educativo
Cataventos da Paz, freguesia de Cacilhas, concelho de Almada.
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A Associação, é uma instituição sem fins lucrativos, e tem por
objecto:

a) Fomentar estreitas relações de convivência entre todos os seus
associados;

b) Promover acções de natureza cultural e lúdica;
c) Criar e gerir a casa do professor;
d) Providenciar a criação de outros serviços de apoio social;
e) Concretizar todas as demais acções que considere necessárias ou

convenientes.
Podem ser associados:
a) Os professores de todos os ramos e graus de ensino que exer-

cem, exerceram ou residam no concelho de Almada;
b) Os cônjuges dos professores associados;
c) Associações de professores ou outras entidades ligadas à educa-

ção e ensino, de âmbito nacional, regional e local;
d) Pessoas singulares ou colectivas distinguidas por serviços rele-

vantes, prestados à Associação.
1 � Perdem a qualidade de associados quem:
a) Voluntariamente peça por escrito à Associação que cesse essa

qualidade, cabendo à direcção deferir o pedido apresentado no prazo
de 30 dias;

b) Mediante deliberação da direcção, ratificada em assembleia ge-
ral, falte ao cumprimento dos seus deveres de associado, nomeada-
mente, pelo não pagamento das quotas de acordo com o estipulado,
ou lese, por qualquer meio, os interesses e bens da Associação.

2 � O associados que por qualquer forma deixar de pertencer a
Associação, não tem o direito de pedir a devolução das quotizações
que haja pago e perde o direito ao património social, sem prejuízo da
sua responsabilidade por todas as prestações relativas ao tempo em
que foi membro da Associação.

São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
A direcção é constituída por:
a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
c) Um tesoureiro;
d) Dois secretários;
e) Dois vogais efectivos e dois suplentes.

Está conforme.

29 de Maio de 2003. � A Ajudante, Maria da Luz Marques
Andrade. 3000109753

FEDERAÇÃO DAS COLECTIVIDADES
DO DISTRITO DO PORTO

Certifico que por escritura lavrada em 26 de Maio do corrente ano, com
início a fls. 120, do livro de notas para escrituras diversas n.º 475-E, do
1.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, a cargo da notária Rosa
Maria Maia de Sousa Marques, foram alterados os artigos 14.º, 17.º,
23.º, 24.º, alínea b), n.º 2 do 25.º e 38.º, dos estatutos da Associação
denominada Federação das Colectividades do Distrito do Porto com
sede no Largo do Dr. Tito Fontes, 153, 2.º, freguesia de Santo
Ildefonso, concelho do Porto.

Está conforme.

26 de Maio de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Lisete Car-
reira. 3000107986

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS
DA QUINTA DOS ALCOUTINS

Certifico que por escritura de 6 de unho de 2003, no 22.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo da notária Maria Isabel Rito Buco, lacrada
a fls. 63 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 73-M,
deste cartório, foram alterados os estatutos da Associação, Associa-
ção de Proprietários da Quinta dos Alcoutins, no que se refere ao
artigo 22.º, n.º 2.

Está conforme.

6 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria Gabriela Rainho Pi-
nheiro. 3000108890

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1-JI DO ALTO DA FAIA

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e fins

1 � A Associação de Pais da EB1-JI do Alto da Faia, também
designada abreviadamente por «APAF» é um entidade sem fins lu-
crativos e independente de qualquer ideologia política ou religiosa.

2 � A APAF tem sede provisória na Escola Básica do 1.º ciclo e
Jardim-de-Infância (EB1-JI) do Alto da Faia, freguesia do Lumiar,
Lisboa.

3 � A APAF tem por fins os que lhe são legalmente atribuídos e
nomeadamente:

a) Representar os pais e encarregados de educação e organizar a
sua participação no processo educativo;

b) Velar pela quantidade e colaborar na gestão e actividades dos
estabelecimentos de educação e ensino da zona do Alto da Faia e Paço
do Lumiar;

c) Contribuir para o desenvolvimento cívico e o bem-estar da co-
munidade.

ARTIGO 2.º

Objectivos e atribuições

1 � Para a realização dos seus fins pode a APAF:
a) Recolher informações e opiniões sobre a vivência na comunida-

de escolar e sua envolvente;
b) Ajudar a prevenir e solucionar quaisquer situações lesivas dos

interesses físicos, morais ou outros dos educandos;
c) Elaborar estudos ou pareceres e promover debates e sessões de

trabalho de ou de aconselhamento sobre educação, ensino e juventude;
d) Acompanhar, gerir ou prestar serviços para-escolares e activi-

dades de tempos livres;
e) Promover actividades culturais, recreativas, desportivas e de

ocupação de tempos livres dos educandos;
f) Realizar protolocos ou promover com outras associações ou

entidades empreendimentos para benefício dos seus educandos.

ARTIGO 3.º

Associados

1 � Admissão: podem ser associados todos os pais e encarregados
de educação com educandos na EB1-JI do Alto da Faia.

2 � Direitos:
a) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da APAF;
b) Participar nas assembleias gerais, com voto deliberativo, pro-

postas, questões e informações pertinentes;
c) Participar nas actividades da APAF e ser mantido ao corrente

destas.
3 � Deveres:
a) Cumprir os estatutos e regulamentos, pagar a jóia de admissão e

as quotas, atempadamente;
b) Colaborar, na medida das suas possibilidades, nas actividades da

APAF e exercer com zelo e diligência os cargos para que for nomeado;
c) Ser solidariamente responsável pelas deliberações tomadas, excepto

se pedir o registo em acta da sua declaração de voto contrário.
4 � Penas: por proposta da direcção, sancionada pela assembleia

geral, qualquer associado que cometa acto grave ou lesivo dos interes-
ses da APAF pode ser suspenso ou expulso.

ARTIGO 4.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da APAF:
a) A assembleia geral, a qual é constituída por todos os associados

no pleno gozo dos seus direitos;
b) A direcção, a qual compreende um presidente, um vice-presi-

dente e um, três ou cinco vogais;
c) O conselho fiscal, o qual compreende um presidente, um vice-

-presidente e um ou três vogais;
2 � A mesa da assembleia geral é presidida pela direcção ou, na

ausência de representantes desta, por três associados eleitos entre os
presentes.

3 � Nenhum cargo dos órgãos sociais será remunerado.

ARTIGO 5.º

Atribuições e disposições dos órgãos sociais

1 � Assembleia geral:
a) Eleger, de dois em dois anos lectivos, os membros da direcção e

do conselho fiscal;
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b) Apreciar e deliberar sobre o relatório de actividades e contas, e
sobre os valores da jóia de admissão e da quota anual;

c) Deliberar sobre todos os assuntos que digam respeito à APAF e
ou sejam submetidos à sua apreciação;

d) A assembleia geral reúne ordinariamente no início de cada ano
lectivo e, extraordinariamente, a pedido da direcção, do conselho fis-
cal ou de petição subscrita por, pelo menos, 20 associados no pleno
gozo dos seus direitos;

e) A assembleia geral poderá funcionar, em segunda convocatória,
com qualquer número de associados, após 30 minutos da hora marcada;

f) As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
simples, salvo dissolução da APAF, alteração dos estatutos ou demis-
são dos órgãos sociais que requerem o voto favorável de três quartos
dos associados presentes;

g) Cada associados só tem direito a um voto qualquer que seja o
número dos seus educandos, aceitando-se mandato de representação
por escrito.

2 � Direcção:
a) Prosseguir os objectivos e as atribuições da APAF e executar as

deliberações da assembleia geral e o programa de actividades;
b) Gerir os recursos e organizar e superintender as actividades da

APAF;
c) Elaborar e submeter à assembleia geral o relatório de actividades

e contas e outros assuntos e propostas;
d) Representar a APAF e intervir junto das entidades oficiais e

particulares, sempre que tal seja necessário;
e) A direcção reúne ordinariamente uma vez em cada período lec-

tivo e, extraordinariamente, quando o presidente ou a maioria dos
seus membros o solicite.

3 � Conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direcção;
b) Verificar periodicamente e sempre que entender, a legalidade das

despesas efectuadas e a conformidade estatutária e regulamentar dos
actos da direcção;

c) O conselho fiscal reúne uma vez em cada semestre e, extraordi-
nariamente, a pedido do seu presidente, dos vogais ou da direcção e
sempre que julgue necessário, poderá assistir às reuniões da direcção,
mas sem direito a voto.

ARTIGO 6.º

Regime financeiro

1 � As receitas e o património da APAF compreendem: as jóias e
as quotas dos associados; a venda de publicações ou outras receitas
eventuais de natureza compatível; e os subsídios, donativos ou lega-
dos que lhe sejam atribuídos.

2 � A APAF só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois
membros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou a do te-
soureiro.

3 � As disponibilidades financeiras serão obrigatoriamente depo-
sitadas num banco, em conta própria da APAF.

ARTIGO 7.º

Disposições finais

1 � O regulamento interno e eventuais protocolos ou contratos
serão apreciados e aprovados pela assembleia geral, sob proposta da
direcção.

2 � As eventuais omissões, dúvidas e recursos serão objecto de
deliberação pela assembleia geral, aplicando-se subsidiariamente o
Código Civil.

Estatutos aprovados em assembleia geral de 6 de Novembro de
2002.

Conforme o original.

8 de Julho de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000110643

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA EB 2, 3

DR. JOSÉ JESUS NEVES JÚNIOR, DE FARO

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da
Escola EB 2, 3, Dr. José Jesus Neves Júnior, de Faro, é uma Asso-

ciação sem fins lucrativos, com duração indeterminada, com sede nesta
escola, sita na freguesia de São Pedro, concelho de Faro, que se regerá
pelos presentes estatutos e, nos casos omissos, pela lei geral.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como objecto fazer inteira ligação entre os pais
e a escola, na mútua missão de educar e promover a adequada ocupa-
ção dos tempos livres dos seus filhos e educandos, numa perspectiva
de promoção dos valores da cidadania e do associativismo.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

Compete à Associação no estrito cumprimento do seu objecto
social:

a) Fazer-se representar no conselho pedagógico e consultivo da
escola, pelo seu presidente ou pessoa que legalmente o represente;

b) Tomar iniciativa e ou colaborar nas iniciativas da direcção da
escola e das associações nela existentes, com vista na realização de
actividades circum-escolares de natureza desportiva, cultural e social;

c) Prevenir situações injustas ou lesivas dos educandos, analisando-
-as e propondo a solução mais adequada;

d) Analisar os possíveis diferendos entre professores, pessoal ad-
ministrativo e pessoal auxiliar, com alunos, pais ou encarregados de
educação, com o objectivo de colaborar na prossecução de soluções
adequadas, salvaguardando sempre os direitos e deveres que a uns e
outros assistem no processo educativo;

e) Promover reuniões de pais ou encarregados de educação e pro-
fessores, com vista ao esclarecimento de problemas de educação e,
em conjunto, procurar a melhor solução para cada um;

f) Promover a satisfação das necessidades escolares, recorrendo,
sempre que necessário, às entidades oficiais ou privadas, para reforço
da sua acção;

g) Promover reuniões da Associação com a direcção pedagógica,
sempre que as necessidades e circunstâncias o requeiram;

h) Colaborar com a ASE � Acção Social Escolar na atribuição de
subsídios.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

a) São associados efectivos, por direito próprio, os pais e encarre-
gados de educação dos alunos que se inscrevam na Associação em cada
ano lectivo,

b) Pode ser atribuído o título de associado honorário a pessoas que
hajam prestado serviços relevantes à Associação ou reconhecidamen-
te aos alunos, ao ensino ou à cultura.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados ordinários e efectivos:
a) Participar nas assembleias gerais e outras reuniões para as quais

tenham sido convocadas pelos órgãos sociais;
b) Eleger e ser eleito para os cargos sociais;
c) Utilizar os serviços da Associação de acordo com o respectivo

regulamento interno, se o houver, ou segundo instruções e autoriza-
ções expressas pela direcção da Associação;

d) Apresentar à direcção todas as propostas e sugestões que jul-
guem oportunas para a resolução dos problemas da escola e seus alu-
nos, bem como alertar a mesma direcção para todos os factos novos
que não sejam ainda do conhecimento geral e careçam de rápidas
medidas para a sua resolução;

e) Receber os comunicados e quaisquer publicações que venham a
ser emitidas pela Associação;

f) Requerer a reunião da assembleia geral nos termos destes estatutos;
g) Recorrer, em assembleia geral, das decisões da direcção que pes-

soalmente lhes digam respeito, podendo requisitar, para o efeito e
para esse momento, as actas das reuniões daquele órgão referentes a
esse assunto.

ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir e respeitar integralmente o espírito e a letra destes

estatutos, bem como a legislação;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 182 � 8 de Agosto de 200316 990-(8)

b) Comparecer às reuniões para que forem convocados;
c) Aceitar os cargos ou as funções para que forem eleitos, desem-

penhando-os com todo o zelo e diligência;
d) Cooperar em todas as actividades da Associação, contribuindo

sempre, na medida das suas possibilidades, para a realização dos ob-
jectivos que a mesma se propõe atingir;

e) Acatar todas as decisões tomadas em assembleia geral, bem como
as resoluções da direcção.

f) Pagar a quotização que for fixada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os que solicitarem à direcção, por escrito a sua demissão que

será apresentada em assembleia geral;
b) Os que não renovarem a inscrição no início de cada ano lectivo;
c) Os que, de modo grave e ostensivo, faltarem ao cumprimento

dos deveres de associados, sendo a exoneração aprovada em assembleia
geral;

d) Os que deixarem de ter filhos ou educandos na escola.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos da Associação: a assembleia geral; o conselho executi-
vo; o conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral:
a) A assembleia geral é constituída por todos os associados no ple-

no gozo dos seus direitos sociais e constitui o órgão soberano da
Associação;

b) A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente,
um vice-presidente e três secretários, eleitos por um ano lectivo;

c) Quando convidados para tal, poderão assistir às assembleias ge-
rais um ou mais membros da direcção pedagógica desta escola, sem
direito a voto.

ARTIGO 11.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Apreciar, discutir e votar os estatutos da Associação e as pro-

postas de alterações dos mesmos;
b) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais da Associação;
c) Discutir e aprovar o relatório e contas anuais e o respectivo

parecer do conselho fiscal;
d) Fixar as quotas a pagar pelos associados, bem como a respectiva

periodicidade de pagamento;
e) Discutir e aprovar o plano anual de actividades da associação

apresentado pela direcção da Associação;
f) Discutir e rectificar quaisquer resoluções que, fora do âmbito

daquele plano, a direcção tenha tomado e seja julgado necessário
reapreciar.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente três vezes por ano: uma
no início de cada ano lectivo, para dar cumprimento ao disposto na
alínea c) do artigo anterior ou quando houver cessão de mandato, e as
restantes a meio do 2.º e 3.º períodos escolares, para resolução de
assuntos de índole geral.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente a pedido do presi-
dente da mesa da assembleia geral, da direcção e ou do conselho fiscal
ou por pedido subscrito por um número de 20% dos associados no ple-
no gozo dos seus direitos.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral será convocada com, pelo menos, oito dias de
antecedência, por meio de convocatória a cada um dos associados, na
qual serão indicados o dia, a hora e o local de reunião, bem como a
respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral extraordinária será convocara pelos meios do
artigo anterior, mas com a antecedência mínima de 48 horas.

ARTIGO 16.º

Das convocações das assembleias, ordinárias e extraordinárias, será
antecipadamente informado o conselho directivo da Escola E B 2, 3,
Dr. José Jesus Neves Júnior, em conformidade com a lei.

ARTIGO 17.º

As assembleias gerais consideram-se validamente constituídas es-
tando presentes mais de metade dos seus associados.

Se à hora designada não ser verificar a presença daquele número, a
assembleia iniciará os seus trabalhos meia hora depois com qualquer
número de associados.

§ único. Exclui-se desta regra o caso das assembleias gerais
convocadas a pedido dos associados, as quais só se considerarão váli-
das de estiverem presentes todos os seus peticionários.

ARTIGO 18.º

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

a) A dissolução da assembleia;
b) A alteração dos estatutos;
c) Eleição e destituição dos órgãos sociais ou de qualquer dos seus

membros;
d) Federação com outras organizações congéneres;
e) Votações sobre o estado das pessoas.

ARTIGO 19.º

a) As deliberações sobre a dissolução da Associação requerem o voto
favorável de 75% do número de todos os associados, reunidos em
assembleia geral expressamente convocada para o efeito;

b) As deliberações sobre a alteração dos estatutos requerem o voto
favorável de 75% dos associados presentes em assembleia geral expres-
samente convocada para o efeito.

ARTIGO 20.º

São competências da mesa da assembleia geral convocar as
assembleias gerais, dirigi-las, elaborar as respectivas actas e empossar
os membros dos órgãos sociais no prazo de oito dias após a assembleia
geral eleitoral.

ARTIGO 21.º

A Associação será dirigida e orientada por uma direcção composta
e dirigida por cinco membros, eleitos por um ano lectivo.

ARTIGO 22.º

Os membros eleitos da direcção elegerão entre si os cargos de pre-
sidente, vice-presidente, tesoureiro e dois secretários, comunicando
posteriormente a sua decisão ao presidente da assembleia geral.

ARTIGO 23.º

São atribuições da direcção:
a) Orientar as actividades da Associação e administrá-las;
b) Elaborar o plano anual de actividades da Associação e apresentá-lo

para aprovação em assembleia;
c) Preparar o relatório e contas anuais e submeter à assembleia

geral;
d) Facultar ao conselho fiscal todos os livros e mais documentos

de que este possa necessitar para o desempenho das suas funções;
e) Admitir novos sócios;
f) Propor à assembleia geral a exclusão de qualquer associado;
g) Propor à assembleia geral o quantitativo das quotizações;
h) Executar e fazer executar as deliberações aprovadas em

assembleia geral;
i) Representar a Associação perante a direcção pedagógica, conse-

lho pedagógico, conselho de direcção e conselho consultivo, bem
como junto de outras entidades.

ARTIGO 24.º

A direcção reunirá pelo menos uma vez por mês e extraordinaria-
mente sempre que o seu presidente ou a maioria dos seus membros o
julguem necessário.

ARTIGO 25.º

A direcção poderá solicitar, quando julgar necessário, a presença
nas suas reuniões do presidente do conselho fiscal ou da assembleia
geral.

ARTIGO 26.º

As deliberações da direcção deverão ser tomadas com a presença de,
pelo menos, três dos seus membros e sempre por maioria de votos.

ARTIGO 27.º

À direcção compete designadamente:
a) Promover reuniões com os pais e encarregados de educação dos

alunos da Escola Dr. José Jesus Neves Júnior, sócios efectivos e não
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efectivos da Associação, bem como encontros com a direcção peda-
gógica, directores de turma, alunos e pessoal auxiliar e administrati-
vo, no sentido de auscultar e encontrar soluções para todos os pro-
blemas que se deparem a nível da escola;

b) Promover a constituição de comissões de apoio com funções
específicas;

c) Rubricar os livros;
d) Presidir às reuniões da direcção;
e) Assinar com o tesoureiro os documentos de receita e despesa;
f) Resolver sobre os assuntos que não possam pela sua natureza ou

urgência aguardar a resolução da assembleia geral, mas que esta deverá
rectificar na reunião imediata.

ARTIGO 28.º

O conselho fiscal será constituído por um presidente e dois vogais,
eleitos por um ano lectivo.

ARTIGO 29.º

São atribuições do conselho fiscal:
a) Fiscalizar a escrituração e exigir que as contas estejam sempre

em ordem de modo a traduzir a situação financeira da Associação;
b) Verificar a legalidade e conformidade estatutárias das despesas

efectuadas;
c) Dar parecer sobre o relatório de contas;
d) Dar parecer sobre qualquer assunto, a pedido da assembleia geral

ou da direcção.
ARTIGO 30.º

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

CAPÍTULO IV

O regime financeiro

ARTIGO 31.º

As receitas da Associação compreendem:
a) As quotizações dos associados;
b) Os donativos, subvenções ou doações que, eventualmente, lhe

sejam atribuídas por entidades oficiais, públicas ou privadas, desde que
não e afectem a sua independência ou autonomia;

c) Outras receitas provenientes de iniciativas que, no âmbito das
funções, a Associação possa promover.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

1 � Todos os cargos sociais serão exercidos gratuitamente.
2 � Os membros dos órgãos sociais que, voluntária ou

forçadamente, percam a sua qualidade de associados cessam automa-
ticamente os respectivos mandatos, sem prejuízo da prestação de
contas a que estiverem obrigados.

ARTIGO 33.º

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

ARTIGO 34.º

A Associação obriga-se a:
a) Em documentos de mero expediente, por uma assinatura de

qualquer membro da direcção;
b) Em documentos que envolvam responsabilidades, principalmen-

te de ordem económica e financeira, pelas assinaturas conjuntas do
presidente e do tesoureiro ou, no caso de impedimento destes ou de
algum deles, pelas assinaturas conjuntas de três membros da direcção.

ARTIGO 35.º

Os estatutos poderão ser alterados em assembleia geral, especial-
mente convocada para o efeito e com um voto favorável de, pelos,
75% dos associados competentes.

ARTIGO 36.º

A Associação poderá ser dissolvida por deliberação da assembleia
geral nos termos da alínea a) do artigo 19.º destes estatutos, ou por
decisão emanada das autoridades competentes.

ARTIGO 37.º

Em caso de dissolução da Associação, os seus bens reverterão para
o núcleo de acção social da Escola E B 2, 3 Dr. José Jesus Neves
Júnior, salvo determinação em contrário por quatro quintos da
assembleia geral que deliberou a dissolução.

Conforme o original.

8 de Julho de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000110645

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA

PREPARATÓRIA DE BENTO CARQUEJA
EM OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Constituição

No dia 21 de Maio de 1977, na secretaria notarial desta vila e
concelho de Oliveira de Azeméis, perante mim licenciado Ernesto da
Cruz Fernandes, notário do 1.º Cartório da Secretaria Notarial de
Oliveira de Azeméis, substituindo a notária do 2.º Cartório, licenciada
Maria Benilde Proença de Carvalho, no seu impedimento por motivo
de doença, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel David Carvalho Pinto Martins, casado com comunhão
geral de bens com Maria Fernanda de Jesus Ferreira dos Santos Martins,
natural da freguesia de Santa Marinha, do concelho de Vila Nova de
Gaia e residente no lugar das Cortinhas, freguesia de César, deste con-
celho de Oliveira de Azeméis;

2.ª Maria Fernanda Jesus Ferreira dos Santos Martins, casada com
comunhão geral de bens com Manuel David Carvalho Pinto Martins,
natural da freguesia de Miragaia, do conselho do Porto e residente no
lugar das Cortinhas, dita freguesia de César;

3.ª Maria Adélia Ferreira Marques de Castro, casada com comu-
nhão geral de bens com António Martins Castro, natural da freguesia
de Santa Isabel, do concelho de Lisboa e residente nesta vila de Oli-
veira de Azeméis;

4.º João da Costa Santana Vital, casado com comunhão geral de
bens com Maria Isabel de Jesus Martins Vital, natural da freguesia e
concelho de Grândola, residente na Rua de Manuel José da Silva, 304,
nesta vila de Oliveira de Azeméis;

5.º António Moisés Pereira Batista, casado com comunhão geral de
bens com Ilda Antónia Luís, natural da Covilhã e residente no lugar de
Bustelo, freguesia de São Roque, deste concelho de Oliveira de Azeméis;

6.º António Joaquim Marques Pinheiro, casado com comunhão geral
de bens com Maria Vitória Almeida Teixeira Marques Pinheiro, natu-
ral de Lisboa e residente na freguesia de Macinhata da Seixa, deste
concelho;

7.º José Loureiro Gonçalves, casado com comunhão geral de bens
com Maria Antonieta Lopes Sobral, natural da freguesia de Rio de
Loba, do concelho de Viseu e residente na freguesia de Palmaz, deste
concelho de Oliveira de Azeméis;

8.º José António da Silva Pinto, casado com comunhão geral de
bens com Elvira Valente Esteves da Silva Pinto, natural da freguesia
de São Tiago de Riba-Ul, deste concelho e aí residente.

9.º José António Pereira, casado com comunhão geral de bens com
Maria Francelina Lima de Almeida, natural da freguesia dita de São
Tiago de Riba-Ul e aí residente; e

10.º António da Silva Pereira, casado com comunhão geral de bens
com Maria Elvira Dias de Amorim, natural da freguesia dita de São
Tiago de Riba-Ul e aí residente no lugar da Igreja.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por serem do meu conhe-
cimento pessoal.

E disseram os outorgantes que são os membros da comissão funda-
dora e instaladora da Associação de Pais e Encarregados de Educação
dos Alunos da Escola Preparatória de Bento Carqueja, com sede em
Oliveira de Azeméis e, como tal, vêm pela presente escritura proce-
der à constituição dessa Associação que passará a reger-se sob as se-
guintes cláusulas.

Estatutos

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da
Escola Preparatória de Bento Carqueja, com sede nesta vila e conce-
lho de Oliveira de Azeméis, é uma instituição sem fins lucrativos que
se regerá pelo presente estatuto, e nos casos omissos pela lei que regula
o exercício das associações.

A Associação terá a duração ilimitada.
Embora pretenda uma participação activa, com a comissão de ges-

tão, como docente e corpo discente da escola, a Associação exercerá
a sua actividade com plena independência.
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A Associação exercerá a sua actividade com plena neutralidade, em
relação a qualquer ideologia política ou religiosa.

Esta associação tem como finalidades:
a) Zelar pelos interesses morais e educacionais dos alunos e pro-

porcionar-lhes o ambiente mais adequado ao livre desenvolvimento
da sua personalidade;

b) Procurar realizar sempre uma estreita e frequente colaboração
entre pais, alunos e professores, em ordem à formação de uma soli-
dariedade duradoira e efectiva:

1) Esclarecendo e interessando os pais e encarregados de educação
em tudo quanto diz respeito a uma apropriada preparação pedagógi-
ca, com vista a um melhor aproveitamento dos alunos;

2) Estabelecendo íntimos contactos com a comissão gestora, cor-
pos docentes e discentes, com vista à criação de uma unidade harmó-
nica, tanto no campo pedagógico, como no campo social.

c) Providenciar para que o ensino seja ministrado com total isen-
ção política e religiosa;

d) Intervir, no campo educacional, na defesa de uma política de
ensino que respeite os valores da pessoa humana, tais como vêm
definidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem;

e) Colaborar, dentro do que a lei lhe facultar, na gestão pedagógica
e administrativa da escola.

Para a realização das finalidades apontadas, propõe-se entre ou-
tras, as seguintes atribuições:

a) Promover conferências, reuniões e exposições de colaboração
estreita com a comissão gestora, corpos docentes e discentes, para
manter e desenvolver o interesse dos pais e encarregados de educação
e alunos pelos problemas sociais, culturais, morais e educativos;

b) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da amiza-
de entre professores e alunos;

c) Exprimir as aspirações e necessidades de todos, (pais, encarrega-
dos de educação e alunos) e a promover a realização e defesa desses
mesmos interesses junto da escola;

d) Criar e gerir um fundo próprio para as actividades previstas nestes
estatutos.

São deveres dos interessados:
a) Contribuir em tudo quanto lhes seja possível, para prestígio da

escola e da Associação;
b) Aceitar os presentes estatutos;
c) Comparecer às reuniões para que forem convocados;
d) Exercer os cargos para que forem eleitos, salvo motivo justifi-

cado;
e) Pagar pontualmente as respectivas quotas.
São direitos dos associados:
a) Participar em todas as actividades da Associação;
b) Eleger e ser eleito para quaisquer cargos da Associação.
Órgãos sociais: assembleia geral, direcção, conselho técnico.
Os órgãos sociais são eleitos por um período de 12 meses e a sua

actividades corresponde a um ano lectivo.
Os órgãos sociais, entrarão em exercício imediatamente após a sua

eleição.
Assembleia geral: a mesa da assembleia geral terá um presidente,

um vice-presidente, um secretário e três vogais suplentes que entra-
rão em exercício no impedimento de qualquer membro efectivo.

As decisões da assembleia geral são tomadas por maioria simples
de votos, excepto para a dissolução da Associação, para o que é indis-
pensável a maioria absoluta.

A assembleia geral, constituída por todos os associados, funcionará
ordinariamente quatro vezes por ano, sendo a primeira na quinzena
anterior ao início do ano lectivo, para fins eleitorais e aprovação de
relatórios e contas, e as três restantes na última quinzena de cada
período lectivo.

A assembleia geral só poderá deliberar com caracter vinculativo
sobre assuntos que constem da convocatória.

Compete, nomeadamente, à assembleia geral:
a) Eleger ou destituir os membros da mesa da assembleia geral, da

direcção ou do conselho técnico;
b) Apreciar a actividade da direcção;
c) Deliberar sobre alterações dos estatutos;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer outros assuntos que lhe sejam sub-

metidos;
e) Dissolver a Associação.
Tanto as reuniões ordinárias como as extraordinárias, serão sem-

pre convocadas por circular enviada pelos correios ou anúncio no jornal
local, com a antecedência de, pelo menos oito dias, devendo ser
esclarecida a agenda de trabalhos.

Direcção: a Associação será representada e dirigida por uma direc-
ção constituída por nove associados, sendo sempre quatro associados
referentes a alunos de um ano e cinco associados referentes a alunos
de outro ano; farão sempre parte, pelo menos, dois associados do sexo
feminino.

Haverá ainda três vogais substitutos que entrarão em exercício no
impedimento dos efectivos.

Os membros da direcção distribuirão entre si na primeira reunião,
após a eleição, dos cargos de presidente, vice-presidente, secretário,
tesoureiro e vogais.

Os membros da direcção podem ser reeleitos apenas para um se-
gundo mandato.

A direcção reunirá, a princípio, pelo menos uma vez por mês, só
podendo deliberar com a presença de um mínimo de cinco membros
da direcção.

As deliberações serão tomadas sempre por maioria dos votos dos
membros presentes, tendo o presidente o voto de qualidade no caso
de empate.

Conselho técnico: o conselho técnico terá um presidente, um vice-
presidente, um secretário e três vogais substitutos.

Ao conselho técnico competirá:
a) Dar parecer sobre relatórios e contas da direcção;
b) Por sua iniciativa, ou a pedido da direcção, estudar e pronun-

ciar-se sobre assuntos de natureza pedagógica e didáctica;
c) Propor à direcção quaisquer medidas tendentes à melhor realiza-

ção dos fins da Associação.

Disposições gerais

Nenhum cargo será remunerado.
O património da Associação será constituído pelas quotas dos as-

sociados e por quaisquer outros bens que lhe sejam atribuídos.
Cada associados subscreverá uma quota mensal mínimo de 5$.
Em caso de dissolução, os bens da Associação, se os houver, rever-

terão em favor do núcleo de acção social da escola.
Só a assembleia geral, especialmente convocada para o efeito, será

competente para alterar os presentes estatutos.
Assim o disseram e outorgaram. Preveni os outorgantes de que este

acto fica sujeito a publicação obrigatória no Diário da República.
Arquivo sob o n.º 11, o modelo dos estatutos, assinando por todos os
outorgantes e que serviu de minuta à presente escritura.

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo, em voz alta, na
presença simultânea de todos.

Conforme o original.

8 de Julho de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000110647

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA
DO 1.º CICLO DE ESPOSENDE

Alteração

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Atendendo à natural evolução do sistema educativo que não só
estimula a criação de novas fórmulas de gestão com partilha inter-
escolar dos recursos disponíveis, como a participação dos pais e en-
carregados de educação nos projectos daí decorrentes, é criada a As-
sociação de Pais e Amigos da Escola do 1.º Ciclo de Esposende, adiante
designada por Associação que se rege pelos presentes estatutos elabo-
rados de acordo com o normativo do Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de
Novembro, actualizado pelo Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de Março.

ARTIGO 2.º

A Associação terá duração ilimitada e tem a sua sede na Escola do
1.º Ciclo de Esposende 1, sita na Avenida do Dr. Henrique Barros
Lima, 4740-203 Esposende, adiante designada por escola.

ARTIGO 3.º

A Associação não tem fins lucrativos, é uma Associação voluntá-
ria e é independente do Estado, de credos religiosos, de partidos po-
líticos e de quaisquer outras instituições ou interesses.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por objecto:
a) Defender o direito e facilitar o exercício do dever dos pais e

encarregados de educação no acompanhamento do projecto escolar
dos educandos, seja este específico da Escola ou integrado em projec-
tos conjuntos com outras escolas ou instituições;

b) Contribuir para uma escritura educacional que possibilite a par-
ticipação dos pais e encarregados de educação no enriquecimento da
actividade escolar a associativa;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 182 � 8 de Agosto de 2003 16 990-(11)

c) Contribuir para o desenvolvimento e promoção de todas as ac-
ções de carácter pedagógico, cultural e social conducentes ao bom
funcionamento das escolas, no sentido de obter a resolução de pro-
blemas relacionados com a educação integral dos educandos bem como
das condições globais de higiene e segurança dos edifícios e áreas
envolventes.

ARTIGO 5.º

Atendendo ao objecto da Associação e exclusivamente para os
efeitos decorrentes da sua actividade, aos encarregados de educação e
atribuído o estatuto equivalente ao dos pais pelo que esta designação,
adiante, engloba ambos.

ARTIGO 6.º

Para a prossecução dos seus objectivos, a Associação poderá:
a) Realizar acções de formação/informação sob assuntos que inte-

ressem à educação;
b) Organizar ou participar em actividades extra-escolares de apoio

ao projecto educativo ou que promovam novos sentidos de educação,
induzindo valores sociais que tenham em conta a cooperação, parti-
cipação, motivação e cidadania.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 7.º

Haverá dois tipos de sócios: efectivos e não efectivos.
a) Serão sócios efectivos os país dos alunos da escola que se inscre-

vam na Associação;
b) Serão sócios não efectivos os amigos da escola que, de alguma

forma, estejam, ligados ao sistema educativo ou à comunidade e os
pais de educandos que tenham frequentado a escola.

ARTIGO 8.º

São direitos de todos os sócios eleger e ser eleitos para quaisquer
cargos da Associação.

ARTIGO 9.º

São direitos de todos os sócios:
a) Participar em todos os actos da vida da Associação;
b) Participar nas assembleias gerais, eleger e ser eleito para os

órgãos de gestão da Associação;
c) Requerer, por escrito, a convocação de assembleia geral extraor-

dinária, nos termos do artigo 16.º

ARTIGO 10.º

São deveres de todos os sócios:
a) Cumprir os estatutos;
b) Contribuir para o desenvolvimento e realização dos fins da

Associação;
c) Zelar pelo bom nome e imagem da Associação;
d) Pagar a quota que vier a ser fixada em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Perdem a qualidade de sócios:
a) Os sócios que requeiram, por escrito, a desvinculação;
b) Os que não cumpram as obrigações estatutárias;
c) Por falta de pagamento de quota.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos sociais da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno gozo
dos seus direitos.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral será dirigida pela respectiva mesa, constituída
por um presidente e dois secretários.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente até 31 de Janeiro para
apreciação do relatório e contas da direcção e para a eleição da res-
pectiva mesa, direcção e conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente a pedido da direc-
ção, do conselho fiscal ou de, pelo menos, da quarta parte dos sócios
que a deverão requerer, por escrito, indicando os assuntos a tratar.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral será convocada pelo presidente através de circula-
res a enviar aos sócios com, pelo menos, oito dias de antecedência.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral destinada à eleição da respectiva mesa, da direc-
ção e do conselho fiscal será convocada com, pelo menos, 30 dias de
antecedência e a convocatória fixará um prazo não inferior a 15 dias
e não superior a 20 para a apresentação das candidaturas e respecti-
vos programas ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Considera-se legalmente constituída a assembleia geral desde que, à
hora marcada, esteja presente um mínimo de metade dos sócios ou,
30 minutos depois, com qualquer número.

ARTIGO 20.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por:
a) Maioria absoluta dos sócios presentes;
b) Maioria de três quartos dos sócios presentes nos casos de alte-

ração dos estatutos;
c) Maioria de três quartos total de sócios no caso de dissolução da

Associação.
§ único. Na falta ou impedimento dos membros da mesa, a

assembleia geral será presidida e secretariada por três associados elei-
tos pela própria assembleia.

ARTIGO 21.º

À assembleia geral compete:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
b) Apreciar o exercício da direcção e do conselho fiscal;
c) Deliberar sobre os estatutos, demais regulamentos internos e

dissolução da Associação;
d) Fixar o valor da quota mínima anual, mediante proposta da di-

recção;
e) Deliberar sobre os assuntos que, no âmbito do artigo 16.º lhe se-

jam submetidos e todos os outros que, por força da lei ou disposição
estatuária lhe incumbam.

ARTIGO 22.º

A direcção é o órgão executivo e é constituída por um número
ímpar de membros, num mínimo de cinco, que elegerão entre si o
presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.

ARTIGO 23.º

À direcção compete:
a) Dirigir e coordenar a vida da Associação de acordo com o esta-

tutos e as deliberações da assembleia geral;
b) Elaborar o orçamento e programa anual das actividades da As-

sociação assim como os regulamentos internos considerados à activi-
dade da Associação, nomeadamente o eleitoral;

c) Elaborar o relatório e contas da Associação;
d) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da

Associação;
e) Requerer a convocação das assembleias gerais;
f) Aceitar, conforme disposto no artigo 11.º, a demissão dos asso-

ciados que a requeiram bem como propor à assembleia geral a demis-
são e exclusão de sócios;

g) Representar a Associação em juízo e fora dele.

ARTIGO 24.º

A Associação só se obriga pela assinatura conjunta do presidente da
direcção e de outro membro deste órgão social, sendo a do tesoureiro
obrigatória sempre que se trate de questões de natureza financeira.

ARTIGO 25.º

O conselho fiscal é constituído por três membros eleitos em
assembleia geral e que, entre si, elegerão o presidente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 182 � 8 de Agosto de 200316 990-(12)

ARTIGO 26.º

O conselho fiscal reunirá, pelo menos, uma vez por semestre.

ARTIGO 27.º

O conselho fiscal só pode deliberar com a maioria dos seus mem-
bros e as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos mem-
bros presentes, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 28.º

Ao conselho fiscal compete:
a) Verificar se os livros e documentos da contabilidade se encon-

tram regularmente escriturados e organizados;
b) Verificar a situação da caixa e das existências de quaisquer bens

pertencentes à Associação;
c) Dar parecer sobre o relatório e contas da direcção, referentes ao

ano social findo a elaborar o parecer sobre a proposta de orçamento
para o ano seguinte, a apresentar pela direcção com, pelo menos,
15 dias de antecedência sobre a data marcada para a realização da
assembleia geral;

d) Solicitar a convocação de assembleia geral extraordinária, quan-
do julgar conveniente.

CAPÍTULO IV
Das receitas

ARTIGO 29.º

As receitas da Associação são constituídas pelo produto das
quotizações, subsídios, donativos ou quaisquer outros rendimentos
eventuais, desde que se destinem a ser utilizados na prossecução dos
objectivos da Associação.

CAPÍTULO V
Da dissolução

ARTIGO 30.º

A Associação dissolve-se nos casos previstos na lei e por delibera-
ção da assembleia geral, conforme alínea c) do artigo 21.º dos presen-
tes estatutos.

ARTIGO 31.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o destino que
a assembleia geral fixar, o qual será, obrigatoriamente, de interesse
social.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais

ARTIGO 32.º

Os cargos dos órgãos sociais terão duração bianual sendo o seu
exercício gratuito.

ARTIGO 33.º

A Associação poderá colaborar com entidades públicas ou privadas
ou filiar-se, por proposta da direcção, em organizações cuja activida-
de possa contribuir para o desenvolvimento de projectos educativos
ou para o são desenvolvimento da comunidade escolar.

ARTIGO 34.º

Os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos pelos
regulamentos internos, sem prejuízo do disposto no código civil e
demais legislação ordinária aplicável.

Conforme o original.

3 de Julho de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000110649

ASSOCIAÇÃO DE PAIS N.º 5 DO BAIRRO SALAZAR

Alteração dos estatutos

Por deliberação da assembleia geral, de 10 de Abril de 2003, a
Associação de Pais dos Alunos da Escola n.º 5 Bairro Salazar passou a
designar-se Associação de Pais n.º 5 do Bairro Salazar.

Assim, o artigo 1.º do estatutos publicados no Diário da Repúbli-
ca, 3.ª série, n.º 11, de 14 de Janeiro de 1997, p. 768 a 771, passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação

A Associação denomina-se Associação de Pais n.º 5 do Bairro
Salazar, e durará por tempo indeterminado.

Conforme o original.

3 de Julho de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000110651

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

DO SUDESTE DE BAIÃO, SANTA MARINHA DO ZÊZERE

Alteração parcial de estatutos

No dia 7 de Março de 2003, no Cartório Notarial de Baião, peran-
te mim, Carmen Maria Coelho Mota Neves, notária deste cartório,
compareceram como outorgantes: Maria José da Conceição Silva Ri-
beiro Pinto (titular do bilhete de identidade n.º 7496606, emitido aos
4 de Março de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil do Porto),
casada, natural da freguesia de Santa Marinha do Zêzere, deste conce-
lho, aí residente no lugar da Coroinha; António Joaquim Soares da
Rocha, (titular do bilhete de identidade n.º 3822861, emitido aos 29 de
Outubro de 2002, pelos Serviços de Identificação Civil do Porto),
casado, natural da mencionada freguesia de Santa Marinha do Zêzere,
aí residente na Rua do Professor Albino de Carvalho; Amador Miranda
Pinto, (titular do bilhete de identidade n.º 6448990, emitido aos 16 de
Janeiro de 2001, pelos Serviços de Identificação Civil do Porto),
casado, natural da freguesia de Valadares, concelho de Baião aí resi-
dente no lugar de Santiago; Manuel Hermenegildo Pinto Garcia, (titu-
lar do bilhete de identidade n.º 5998787, emitido aos 15 de Outubro
de 2001, pelos Serviços de Identificação Civil do Porto), casado,
natural da freguesia de São Tomé de Covelas, concelho de Baião,
residente no lugar da Senhora do Socorro, daquela freguesia de Santa
Marinha do Zêzere; Domingos de Oliveira Borges, (titular do bilhete
de identidade n.º 5839814, emitido aos 24 de Abril de 1997, pelos
Serviços de Identificação Civil do Porto), casado, natural da mencio-
nada freguesia de Valadares, residente no lugar da Quebrada, dita fre-
guesia de Santa Marinha do Zêzere, que outorgam respectivamente
nas qualidade de presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e
vogal, da direcção e em representação da: Associação de Pais e En-
carregados de Educação da Escola C + S de Santa Marinha do Zêzere,
titular do número de identificação de pessoa colectiva 504070940,
com sede na Escola de C + S da freguesia de Santa Marinha do Zêzere,
concelho de Baião, dita qualidade e poderes que verifiquei pela acta de
10 de Novembro de 2001 da assembleia geral, cuja fotocópia devida-
mente autenticado arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos referidos
bilhetes de identidade.

Disseram os outorgantes.
Que a referida Associação foi constituída em 2 de Julho de 1993,

por escritura outorgada neste cartório, lavrada a partir da fls. 59 a
fls. 60 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 86-C.

Que, de acordo com o deliberado na mencionada assembleia geral
pela presente escritura, alteram os estatutos da Associação que repre-
sentam, no que respeita aos seus artigos 1.º (que respeita à sua deno-
minação), 4.º (que respeita à sua sede), e 5.º, quanto aos seus n.os 2 e
3, os quais passarão a ter a redacção:

ARTIGO 1.º

É constituída por tempo indeterminado uma Associação sem fins
lucrativos, denominada Associação de Pais e Encarregados de Educa-
ção do Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião, Santa Marinha
do Zêzere.

ARTIGO 4.º

A Associação tem a sua sede na Escola E. B. 2, 3 de Santa Mari-
nha do Zêzere.

ARTIGO 5.º

2 � Associados efectivos serão os pais e encarregados de educação
dos alunos que frequentam as escolas integradas no agrupamento.

3 � Associados colaboradores serão os pais e encarregados de educa-
ção dos alunos que frequentam as escolas integradas no agrupamento.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 182 � 8 de Agosto de 2003 16 990-(13)

Assim o disseram e outorgaram:
Foi feita aos outorgantes a leitura desta escritura e a explicação do

seu conteúdo.

Conforme o original.

8 de Julho de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000110652

APRESA � ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA

E JARDIM-DE-INFÂNCIA DA PRESA

Estatutos

ARTIGO 1.º

A APRESA (Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos da Escola e Jardim-de-Infância da Presa) tem por finalidade
essencial assegurar a defesa e efectivação dos direitos e deveres que
assistem aos pais e encarregados de educação e interessá-los no que
respeita à educação dos filhos ou educandos, responsabilizando-se e
participando nessa educação, em conformidade com o processo
educativo e de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do
Homem.

ARTIGO 2.º

A Associação é estabelecida por duração indeterminada e possui a
sua sede na Escola do 1.º Ciclo da Presa.

ARTIGO 3.º

São associados por direito próprio o pai e a mãe ou as pessoas que
têm o exercício do poder paternal ou, no impedimento destes, o
encarregado de educação dos alunos da pré-escolar e da escola que
nela se inscrevam em cada ano escolar.

ARTIGO 4.º

São órgãos de gestão a assembleia geral, o conselho executivo e a
comissão de contas, sendo os corpos gerentes eleitos pelo período de
um ano.

ARTIGO 5.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados no pleno
gozo dos seus direitos e a sua mesa composta por um presidente e
dois secretários.

ARTIGO 6.º

Ao conselho executivo incumbe geria a Associação que será com-
posta pelo presidente, um secretário, um tesoureiro e vogais em nú-
mero ímpar.

ARTIGO 7.º

A comissão de contas será constituída por um presidente e dois
relatores.

ARTIGO 8.º

Em tudo o que for omisso, será a assembleia geral que decidirá,
cumprindo-lhe elaborar o regulamento interno que constituirá com-
plemento destes estatutos e que, uma vez aprovado, só poderá ser
modificado nas condições que a lei exige, para alterações estatutárias.

ARTIGO 9.º

Os corpos gerentes para o primeiro ano de actividades serão elei-
tos entre os sócios da comissão instaladora, competindo a esta con-
vocar e presidir à reunião desses sócios, para a referida eleição.

ARTIGO 10.º

Os presentes estatutos entrarão em vigor depois de aprovados em
assembleia geral convocada para o efeito pela comissão instaladora,
devendo proceder-se a eleições para os corpos gerentes na mesma
data de aprovação destes estatutos.

Conforme o original.

8 de Julho de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000110654

GRUPO MOTARD DE MONTEMOR-O-NOVO

Certifico que por escritura de hoje, lavrada a fls. 51 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 114-E do Cartório Notarial de
Montemor-o-Novo, a cargo do notário, licenciado em direito, António

Paulo Ramos Xavier, foi constituída uma Associação desportiva, cul-
tural e de lazer, sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe,
que tem a sua sede na Quinta do Alforge, freguesia de Nossa Senhora
da Vila, concelho de Montemor-o-Novo e durará por tempo indeter-
minado a contar da data da sua constituição.

A Associação tem por objecto a dinamização do motorismo,
motociclismo e a promoção e celebração de eventos com os mesmos
relacionados. A prossecução dos objectivos da Associação serão al-
cançados complementarmente através de iniciativas de vária ordem,
nas quais se incluirão as seguintes: apoiar e desenvolver a prática de
desportos motorizados; incentivar todas as actividades relacionadas
com o desporto e aventura; promover a organização e participação
em quaisquer provas; incentivar a prática de actividades relacionadas
como o motociclismo; desenvolver a cooperação e solidariedade en-
tre os seus associados e, em geral, entre todos os que se interessam
pelo motociclismo; promover a manutenção e desenvolvimento do
bom relacionamento com associações congéneres, nacionais e inter-
nacionais; promover cursos de formação.

É livre a adesão à Associação ficando a admissão de associados
dependente do preenchimento de proposta da qual conste, além do
mais, a assinatura do proponente e do proposto, e a identificação
completa deste; do pagamento de jóia em vigor; da apreciação e de-
liberação na primeira reunião de direcção que poderá colher as infor-
mações que entender.

A não admissão de um candidato implica a devolução da jóia e quotas
pagas e só pode haver nova candidatura decorrido um ano após a
primeira deliberação. Uma dupla recusa de candidatura implica a im-
possibilidade de nova candidatura.

Há quatro categorias de associados: fundadores, os que tomaram
parte dos trabalhos preliminares para a organização da Associação;
honorários ou de mérito, todas as pessoas singulares ou colectivas que
a assembleia geral considere merecedoras dessa categoria em resulta-
do de especiais serviços ou cooperação com a Associação; benfeito-
res, as pessoas que a assembleia geral considere, pelos seus actos de
benemerência, merecedores dessa distinção; efectivos, os restantes,
desde que no gozo dos seus direitos.

São deveres dos associados: pagar as quotas pontualmente; respei-
tar e fazer respeitar os estatutos e regulamentos em vigor; colaborar
para os objectivos da Associação; angariar novos associados e propa-
garem a prática de todas as modalidades promovidas pela Associação,
nomeadamente a prática do todo terreno; cumprir as decisões da di-
recção ou pedidos de qualquer dos seus membros; informar a direcção,
por escrito, das alterações de domicílio ou de local de cobrança; con-
tribuir para o bom nome e prestígio da Associação e para a eficácia
das suas acções e iniciativas; aceitar os cargos para que sejam eleitos,
devendo exercer correctamente as funções que lhe forem confiadas.

São direitos dos associados: usufruir de todas as regalias que a Asso-
ciação proporcione; propor iniciativas ou formas de actuação aos
órgãos da Associação que considerem importantes e oportunas tendo
em vista o objectivo da Associação; possuir cartão de associado; par-
ticipar e votar na assembleia geral desde que inscritos há mais de três
meses; requerer com outros associados a convocação de assembleia
geral extraordinária em conformidade com a lei; apresentar, por es-
crito á direcção, recurso sobre deliberação de que não conforme, des-
de que fundamente a discordância, recurso esse quer será apreciado na
assembleia geral seguinte; usar distintivos da Associação; propor no-
vos associados, reconhecendo-os idóneos; fazer-se acompanhar de
familiares directos em iniciativas da Associação, bem como de convi-
dados, conforme as disposições do regulamento interno.

Perdem a qualidade de associados: aqueles que requeriam expressa-
mente a anulação da sua inscrição; os que tenham sido excluídos nos
termos destes estatutos; os que tenham em débito quotas há mais de
um ano e não liquidem no prazo de 30 dias depois de receberem no-
tificação da direcção. As deliberações da direcção sobre a perda da
qualidade de associado só poderão ser tomadas dois meses após a afi-
xação de uma listagem contendo o nome e número de cada associado
nessas condições.

Compete à direcção a instauração de processos disciplinares e a
aplicação das sanções adiante referidas. A direcção pode instaurar
processos disciplinares aos associados que, pelo seu comportamento,
se tornem indignos de pertencerem à Associação.

São aplicáveis aos associados as seguintes sanções: advertência;
suspensão e exclusão.

A suspensão dos direitos de associado pode estender-se por um
período até cinco anos e será executada nos casos em que, não se
revelando bastante a advertência que é sempre escrita, também se
entenda inadequada a exclusão.

A exclusão só será aplicada em casos graves de violação dos deve-
res de associado, designadamente a violação intencional dos estatutos
e regulamentos da Associação bem como o não cumprimento das
obrigações sociais e a prática reiterada de actos prejudiciais à Asso-
ciação.
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As sanções são susceptíveis de recurso para a assembleia geral.
O associado excluído não detém quaisquer direitos sobre o patri-

mónio social e é obrigado a efectuar todos os pagamentos em atraso
até à data da exclusão.

Os associados excluídos poderão ser demandados judicialmente para
ressarciamento de prejuízos causados à Associação e não poderão fre-
quentar as instalações da Associação.

Os associados excluídos poderão ser readmitidos mediante nova
proposta desde que liquidem as dívidas e respectivos juros e paguem
nova jóia.

Está conforme. Na parte omitida nada há além ou em contrário do
que aqui se narra ou transcreve.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carolina da Visitação
Pinto Louro Teles. 3000103272

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA
SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS DE SETÚBAL

Certifico que por escritura de hoje, lavrada de fls. 64 v.º a fls. 65 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 115-E do Cartório Notarial
de Montemor-o-Novo, a cargo do notário, licenciado em direito,
António Paulo Ramos Xavier, foi constituída uma Associação sem
fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, abreviadamente
designada por AAAESCE que tem a sua sede nas instalações da Escola
Superior de Ciências Empresariais de Setúbal do Instituto Politécnico
sita no Campus do IPS, Estefanilha, freguesia de São Sebastião, cidade
e concelho de Setúbal e durará por tempo indeterminado.

São fins da AAAESCE, em cooperação com as Associações de
Estudantes das Escolas integradas no instituto, com vista à melhor
prossecução dos fins consignados nos respectivos estatutos: representar
os antigos estudantes da Escola Superior de Ciências Empresariais de
Setúbal e defender os seus interesses; desenvolver uma política de
solidariedade entre os antigos alunos; promover a formação física,
cultural e humana dos seus membros; promover a organização de cursos,
colóquios, palestras e seminários; promover a elaboração e difusão de
recensões bibliográficas pelos antigos estudantes dos diversos ramos
da educação, correspondentes aos cursos ministrados na ESCE/IPS e
cooperar com as entidades que têm entre os seus fins o desenvolvi-
mento cultural, económico e social da região.

Podem ser sócios da Associação todos aqueles que tenham obtido
bacharelato ou licenciatura em qualquer um dos cursos leccionados na
Escola Superior de Ciências Empresariais.

A admissão dos sócios far-se-á mediante proposta escrita dirigida à
direcção, depois de se fazer prova que frequentou a escola.

A admissão será deliberada em reunião da direcção no prazo máxi-
mo de 180 dias posteriores à entrega da proposta.

A direcção poderá recusar a admissão dos que não preencham os
requisitos necessários.

A recusa é passível de recurso para a assembleia geral por iniciati-
va de qualquer dos proponentes.

A assembleia geral deliberará na sua reunião seguinte à interposição
do recurso.

O candidato a sócio que obtiver resolução favorável à sua admissão
será logo inscrito, ficando sujeito aos direitos e obrigações decorren-
tes da sua condução de sócio.

Os sócios têm direito a tomar parte na assembleia geral, apresen-
tando propostas, discutindo e votando os pontos constantes da or-
dem do dia; eleger e ser eleito para os órgãos da Associação; requerer
a convocação da assembleia geral nos termos definidos nos estatutos
ou, quando esta não seja convocada, requerer a sua convocação nos
termos da lei; reclamar perante a assembleia geral contra as infrac-
ções estatuárias que forem cometidas pelos elementos dos corpos
gerentes, quer por algum ou alguns sócios; reclamar para a direcção
de qualquer acto irregular cometido pelos sócios; solicitar a sua de-
missão; usufruir as regalias que a Associação disponha para os sócios.

São deveres dos sócios: observar os estatutos, as leis e os regula-
mentos da Associação; tomar parte nas assembleias gerais; aceitar e
exercer os cargos sociais para os quais tenham sido eleitos, salvo motivo
justificativo de recusa; participar, em geral, nas actividades da Asso-
ciação e prestar o trabalho ou serviço que lhe competir, efectuar os
pagamentos previstos nestes estatutos e outros que em assembleia geral
venham a ser necessários para fazer face às despesas da Associação.

Os sócios podem solicitar a sua demissão por meio de carta regis-
tada dirigida à direcção ficando, porém, obrigados ao pagamento das
quotas já vencidas.

Podem ser excluídos da Associação: os sócios cuja actuação seja
grave e culposamente contrária aos fins desta; os que violaram grave
e culposamente os estatutos, os regulamentos internos e as delibera-

ções dos órgãos sociais da Associação; os que não pagarem as quotas
e outros valores que, em assembleia geral, for deliberado serem neces-
sários para fazer face às despesas.

A exclusão será precedida do processo escrito do qual constem a
indicação das faltas, a prova produzida, a defesa do arguido e propos-
ta de medida de exclusão.

A proposta de exclusão será notificada por escrito ao arguido com
antecedência mínima de oito dias em relação à data da assembleia
geral que sobre ela deliberará.

O processo previsto nos parágrafos anteriores não se aplica quan-
do a exclusão tenha por fundamento o atraso no pagamento de quo-
tas ou outros valores para fazer face às despesas que, em assembleia
geral, for deliberado serem necessários, considerando-se excluído, sem
mais, o sócio que tenha sido notificado pela direcção para pagar e
não o faça no prazo de 30 dias.

As infracções aos deveres estabelecidos nestes estatutos que, pela
sua menor gravidade, não importem exclusão, poderão ser punidas
pela direcção, consoante a sua gravidade, com penas de censura ou
suspensão de direitos e benefícios até 180 dias, sem prejuízo do recur-
so que delas cabe para a assembleia geral, a interpor no prazo de oito
dias após a comunicação da sanção imposta.

A pena de suspensão será precedida de processo escrito do qual
constem a indicação das faltas, a prova produzida e a defesa do arguido.

A suspensão de direitos e benefícios não desobriga do pagamento
de quotas.

Está conforme. Na parte omitida nada há além ou em contrário do
que aqui se narra ou transcreve.

19 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Qua-
drado Cardoso Saiote. 3000104319

ASSOCIAÇÃO PENHA LENÇO ENCARNADO

Certifico que no dia 16 de Maio de 2003, lavrada a fls. 79 v.º e
seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 43-D, deste
Cartório Notarial de Almeida, foi constituída uma Associação com a
denominação Associação Penha Lenço Encarnado, com sede no lu-
gar do Povo, freguesia de Vilar Formoso, deste concelho de Almeida.

A Associação tem por objecto: jogos desportivos, jogos tradicio-
nais e actividades culturais, neste âmbito propõe-se promover:

O convívio entre associados; participar em festividades na vila de Vilar
Formoso; fomentar e dar apoio a iniciativas culturais, recreativas e
desportivas de reconhecido interesse para a vila; colaborar com entida-
des e outras Associações locais na resolução de problemas colectivos.

Os associados obrigam-se a pagar uma jóia de inscrição e uma quota
mensal a estipular, cujo valor só poderá ser alterado em assembleia geral.

São órgãos da Associação:
A assembleia geral; a direcção; e o conselho fiscal.
A mesa da assembleia geral é composta por três associados: um

presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário e compe-
te-lhe convocar, dirigir e redigir as actas dos trabalhos da assembleia
geral.

A direcção é composta por cinco associados; um presidente; um
vice-presidente; um tesoureiro; um secretário; e um vogal e compete-
-lhe a gerência social, administrativa, financeira e disciplinar.

O conselho fiscal é composto por três associados: um presidente;
dois vice-presidentes e compete-lhe fiscalizar os actos administrati-
vos e financeiros da direcção, verificar as suas contas e relatórios e
dar parecer sobre os actos que impliquem aumento ou diminuição das
receitas sociais.

Está conforme.

16 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000104446

DELEGAÇÃO DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO
DA PÓVOA DE LANHOSO

Certifico que por escritura desta data exarada a fls. 55 e seguintes,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 303-D, do Cartório
Notarial da Póvoa de Lanhoso, a cargo da notária licenciada Maria
Teresa Jácome de Sousa Amorim Correia foi constituída uma Asso-
ciação com fins de fomento desportivo, recreativo e cultural em con-
formidade com os estatutos do Futebol Clube do Porto, sob a designa-
ção em epígrafe.

Sede social: Rua Maria da Fonte, 120, da freguesia e concelho de
Póvoa de Lanhoso.
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Fins: a Associação tem por objecto a prática do futebol e nomeadamente:
1.º Dinamização das actividades recreativas e sócio-culturais que

visem o engrandecimento do Homem;
2.º Fomentar o espírito portista, participando no engrandecimen-

to social do Futebol Clube do Porto;
3.º Promoção de passeios, convívios e actividades que fomentem

uma maior união entre todos os portistas, assim como uma maior
valorização pessoal.

São órgãos da Associação a mesa da assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal.

Está conforme.

24 de Junho de 2003. � O Ajudante, Alexandre José Cruzinha da
Costa. 3000108895

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALFAIA VIVA

Certifico que por escritura de 5 de Junho do ano de 2003, exarada
com início a fls. 84 e seguintes do livro de notas para escrituras di-
versas do 2.º Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, 338-H, foi
constituída a Associação denominada Associação Cultural Alfaia Viva,
com sede na Rua da Lagoa, 147, da freguesia de Lourosa, concelho de
Santa Maria da Feira, a qual é uma Associação sem fins lucrativos, e
tem como objecto recolher, estudar, promover e divulgar as tradições
musicais de Portugal.

Está conforme.

16 de Junho de 2003. � O Notário, António Amaral Marques.
3000108067
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FARO
PORTIMÃO

PIEDADE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4278/
030411; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 1/
030411.

Certifico que entre Óscar Frazão da Piedade, casado com Susana
Margarida Oliveira Santos Piedades, no regime de comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua de Frei Miguel da Anunciação, 19, Três
Bicos, Portimão, e Miguel Ângelo Frazão da Piedade, solteiro, maior,
residente na morada acima indicada, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Piedade Móveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Frei Miguel da
Anunciação, 19, Três Bicos, freguesia e concelho de Portimão.

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 no comércio de electrodomésticos
e mobiliário.

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 3000 euros, pertencente ao sócio Óscar Frazão da Pieda-
de, e outra no valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio
Miguel Ângelo Frazão da Piedade.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

16 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus Jorge
Conde Muchacho. 2003115536

LEIRIA
ALCOBAÇA

CÉSAR DOMINGOS � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2769;
identificação de pessoa colectiva n.º 504375911; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 26/150403.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato, no que respeita ao artigo 5.º, o qual, passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou valores constantes da escrita social, é de 90 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores nominais de
45 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, César do
Coito Domingos e Rosalina Maria Martins Domingos.

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

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

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

Conferi, está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2000372937

ANSIÃO

ISRV � INDÚSTRIA SEMI-REBOQUE VOLUMINOSA, L.DA

Sede: Zona Industrial do Camponês, lote 22, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 769/
020920; identificação de pessoa colectiva n.º 505176831.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestações de contas, respeitantes ao exercício do ano de 2001,
da sociedade supra referida.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001516770

LISBOA
CASCAIS

RODRIGUES & SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 388 (Oeiras);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/020807.

Certifico que entre: 1) Eduardo dos Santos de Oliveira Serrano; 2)
Manuela Soares Rodrigues, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rodrigues & Serrano, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Descobertas, 10, rés-
-do-chão, direito, no lugar e freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da abrir e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em clínica médica e dentária.

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 1500 euros, titulada pelo sócio Eduardo dos Santos de
Oliveira Serrano, e outra do valor nominal de 3500 euros, titulada
pela sócia Manuela Soares Rodrigues.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � 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.

4. Empresas � Registo comercial
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de 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 consen-

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

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

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003228284

GEZU � COMÉRCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 508 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 80/020930.

Certifico que por Umbelina Maria Vieira dos Santos, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GEZU � Comércio de Artigos
Desportivos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bento Jesus Caraça, 15,
1.º, direito, retaguarda, na Cruz Quebrada, freguesia da Cruz Quebra-
da-Dafundo, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação e
representação de vestuário, acessórios, equipamentos e artigos desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente 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 aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003228292

STARPISO � PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 769 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 251/020325.

Certifico que entre: 1) Paulo Alexandre Amorim Neto; 2) Vítor
Manuel de Carvalho Vieira, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma STARPISO � Pavimentos e
Revestimentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da Na-
tividade, 3, A, loja, em Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na comercialização, representação, im-
portação e exportação de materiais e equipamentos na área da cons-
trução civil, designadamente, revestimento de pavimentos e paredes,
e prestação de serviços na mesma área e na área da decoração.

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 a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades mes-
mo que 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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003156232

DESKRITTER � CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA
E ESCRITÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 972 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 79/020218.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Carlos
Alberto Silva Ferreira, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DESKRITTER � Consumíveis
de Informática e Escritório, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Macau, 31, rés-do-chão,
direito, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de consumíveis
para informática e material para escritório e comércio internacional
dos citados produtos.

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, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003256571

PATRÍCIO DE SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 974 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 129/020305

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Elsa Maria
Franco Patrício de Sousa, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Patrício de Sousa, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de 5 de Outubro, 17, no
lugar e freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

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 exploração de talho, comércio
de carnes e derivados e outros produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal titulada pela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003228500

IMOBILIÁRIA CONFLUENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 897 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500217041;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 73/020211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte: nomeação de administrador único.

Administrador: João Pimenta.
Período: triénio 2002/2004.
Data da deliberação: 20 de Março de 2002.

O texto completo e actualizado do contrato social, ficou deposita-
do na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000222805

CAPELA & PERALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4604 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501261990;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 59/020207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º

Tendo o capital sido reforçado com € 3004,48, realizado em di-
nheiro e subscrito pelos sócios em partes iguais, e redenominado em
euros. Tendo o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas iguais de € 2500, uma de cada
sócio, João Gonçalves Campos e Adelina da Cunha Campos.

O texto completo e actualizado do contrato social, ficou deposita-
do na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000222804

MIRANDA & FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 981 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/020220.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: 1) José
Manuel Guerra da Mata Miranda; 2) Joaquim António de Jesus Fran-
cisco, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miranda & Francisco, L.da, e tem a
sua sede na Avenida de D. Pedro V, 57 e 57-A, 2795 Linda-a-Velha.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.
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2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de frutas, produtos
hortícolas e produtos de panificação.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no valor de
2500 euros, pertencentes a José Manuel Guerra da Mata Miranda e
Joaquim António de Jesus Francisco.

4.º

O lucro líquido apurado anualmente no último balanço, depois de
retirado o valor para a constituição do fundo de reserva legal, terá o
destino que a assembleia geral deliberar.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, incumbe a ambos os sócios, desde já, nomea-
dos gerentes, sendo necessário a assinatura de ambos para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ 1.º Para pagamentos através de cheques basta a assinatura de um
dos sócios.

§ 2.º É proibido aos gerentes usarem a denominação social em fi-
anças, abonações, letras de favor e em quaisquer actos a documentos
de interesse alheio.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimento
da sociedade.

7.º

As assembleias gerais, salvo os casos para que a lei exija outras
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas e dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222802

PEDRAS & FILHOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 256 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505894785;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 69/020221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedras & Filhos � Construção
Civil, L.da e tem a sua sede na Rua do Vimeiro, lote 24, A, na fregue-
sia e concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede da sociedade para qualquer outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no país, ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção, ampliação, transforma-
ção, restauro de edifícios; compra e venda de terrenos; venda de pré-
dios urbanos construídos pela empresa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro. é de
25 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 22 500 euros, pertencente ao sócio José Augusto Mariz
da Venda Pedras; uma no valor nominal de 1250 euros, pertencente
ao sócio Cláudio Miguel Morais e Pedras; e uma no valor nominal de
1250 euros, pertencente à sócia Ana Paula Morais e Pedras.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mesmo com
objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 5.º

1 � Apenas a cessão de quotas entre os sócios é livre, não depen-
dendo por isso do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos terão direito de preferência a
sociedade e os sócios, sucessivamente.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, dispensada de caução, e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a José
Augusto Mariz da Venda Pedras, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou con-
venientes à prossecução do objecto social, com a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2003226400

HIPERAÇO � CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18422 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505916541;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 60/020111.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação social

1 � A sociedade adopta a firma Hiperaço � Construções Pré-
-Fabricadas, L.da .

2 � A gerência, poderá deslocar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como estipular domicílio parti-
cular para determinados negócios e criar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação.

3 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

A sede da sociedade é na rua do Casal da Ligeira, 20 armazém
10freguesia de vila Verde, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a construção pré-fabricada em es-
trutura de aço galvanizado, construção civil, restauro de património
edificado, importação, exportação compra e venda de materiais de
construção.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, é de 5 000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro.

2 � o capital social corresponde a soma de duas quotas, uma no
valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Luís
Gonçalves, e outra, no valor nominal de 500 euros, pertencente ao
sócio Amaro e Gonçalves � Sociedade de construções Civis L.da.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio Joaquim Luís
Gonçalves.

2 � A sociedade fica obrigada pela assinatura do gerente, ou de um
procurador.

3 � Como extensão dos poderes normais de gestão, pode o geren-
te locar qualquer estabelecimento necessário ao desenvolvimento da
actividade da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2003227008
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ESTORILMOTOR � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8055 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503362360;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 194/020102.

Certifico que foi registado o seguinte:
Pela inscrição n.º 3, apresentação n.º 194/020102. � Redeno-

minação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, por incorpora-

ção de reservas livres.
Sócios e quotas:
1 � Ana Maria d�Orey Manoel de Sousa Leal, 2500 euros.
2 � António Maria Fialho Barradas Martins, 2500 euros.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2003227040

BRUNOSPORT � ARTIGOS DESPORTIVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 946 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 94/020207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Bruno
Luís Massano Manuel, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma BRUNOSPORT � Artigos Desportivos,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Bairro do Reduto Sul, moradia I,
Caxias, 2780 Paço d�Arcos, freguesia de Caxias, concelho de Oeiras.

2.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se inteiramente realiza-
do, sendo titular da única quota o sócio Bruno Luís Massano Manuel.

3.º

O objecto social da sociedade consiste na compra e venda de
artigos desportivos.

4.º

O sócio Bruno Luís Massano Manuel, é, desde já, nomeado ge-
rente, sendo a sua assinatura necessária e suficiente para vincular a
sociedade.

5.º

São autorizados os negócios jurídicos da sócia única com a socieda-
de que sirvam à prossecução do objecto desta.

6.º

A sociedade poderá fazer parte de outras sociedades, bem como de
agrupamentos complementares de empresas.

7.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral, bem
como efectuar prestações suplementares de capital até 10 vezes o
capital social à data da deliberação.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003228470

EMOLAP � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
E CIRÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 952 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 89/020208.

Certifico que entre: 1) Jorge Manuel Penedo Limão da Silva;
2) Elias Jacinto da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação EMOLAP � Prestação
de Serviços Médicos e Cirúrgicos, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Brito Pais, 8, 4.º, direito, Miraflores, na freguesia de Algés, concelho
de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar filiais, sucursais, ou qualquer outra for-
ma de representação no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços de medicina.
Exploração de consultório médico e dentário e de meios auxiliares de
diagnóstico.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, e encontra-se inteiramente rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
do valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel
Penedo Limão da Silva e outra do valor nominal de 100 euros, per-
tencente ao sócio Elias Jacinto da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, serão exercidas pelo sócio Jorge Manuel Pe-
nedo Limão da Silva, o qual, fica, desde já, nomeado gerente, com ou
sem remuneração, conforme deliberado em assembleia geral.

§ 1.º A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura do gerente nomeado.

§ 2.º Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e contra-
tos alheios aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras
de favor ou outros semelhantes.

§ 3.º A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
actos certos e determinados.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais quando a lei não exija outros prazos ou for-
malidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, bem como associar-se em agru-
pamentos complementares de empresas ou em sociedades reguladas
por leis especiais.

ARTIGO 7.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre sócios, mas em relação
a estranhos, depende do prévio consentimento da sociedade, a qual,
em primeiro lugar, e em segundo qualquer dos sócios, terá direito de
preferência na mesma.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003156135

CRIAÇÕES MANUXA � MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 249 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/020220.

Certifico que entre: 1) Maria Pereira dos Reis Santos; 2) Nuno
Miguel dos Reis Santos; 3) Rui Alexandre dos Reis Santos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Criações Manuxa � Modas e
Confecções, L.da, e tem a sua sede na Estrada do Zambujal, 540, lugar
de Zambujal, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.
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2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser transferida a
sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de vestuá-
rio para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor no-
minal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria Pereira dos Reis San-
tos; uma no valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Nuno
Miguel dos Reis Santos, e outra do valor nominal de 1500 euros,
pertencente ao sócio Rui Alexandre dos Reis Santos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer outras sociedades, mesmo com
objecto diferente ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 5.º

1 � Apenas a cessão de quotas entre os sócios é livre, não depen-
dendo por isso do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos terão direito de preferência a
sociedade e os sócios, sucessivamente.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, dispensada de caução, e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
Nuno Miguel dos Reis Santos e Maria Pereira dos Reis Santos, que
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se em todos os actos, necessários ou con-
venientes à prossecução do objecto social, com a intervenção con-
junta de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for su-
jeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222801

ATLANTIS POÇA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 260 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/020222.

Certifico que entre: 1) Amílcar Alberto Aguiar de Matos; 2) Lucinda
Maria das Dores Cunha de Matos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Atlantis Poça � Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na praia da Poça, freguesia do Estoril,
concelho de Cascais.

2 � Por decisão da gerência, a sede pode ser deslocada, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências, ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em so-
ciedades com objecto diverso do seu e integrar agrupamentos com-
plementares de empresas, constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto específico, actividades hoteleiras e
restauração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e acha-se dividido em duas quotas iguais, do valor nomi-

nal de 2500 euros, uma de cada um dos sócios, Amílcar Alberto Aguiar
de Matos e Lucinda Maria das Dores Cunha de Matos.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares até ao montan-
te de 10 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer nos termos, juros e condições de reembolso deliberados
em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � A gerência não terá remuneração se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Amílcar Alberto
Aguiar de Matos e Lucinda Maria das Dores Cunha de Matos.

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

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas a não sócios, depende
sempre do consentimento prévio da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas a sociedade em primeiro lugar e os só-
cios não cedentes em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto, ou quando por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação judi-
cial da quota;

c) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
d) Por falência do seu titular;
e) Por exclusão do seu titular;
f) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade sendo

este devido;
g) Em caso de partilha da quota, por divórcio ou separação de bens,

se esta não for adjudicada ao respectivo titular.
2 � Se a lei não dispuser, imperativamente, de modo diverso, nos

casos previstos nas alíneas b), c) d) e g) a amortização será efectuada
pelo valor que para a quota amortizada resultar de balanço especial
organizado para o efeito, e nos casos previstos nas alíneas e) e f), a
contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, António de Jesus Moita Baptista.
1000222800

A CAÇOILA DO BARRO PRETO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 989 (Oeiras);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 85/020221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: 1)
Francisco António de Macedo; 2) Ana Isabel Antunes Morais de
Macedo, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Caçoila de Barro Preto �
Actividades Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Piauí do Brasil, 2 e 3,
freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades hoteleiras, restaurante e
similares.
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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 a sócios ou a 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 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades mes-
mo 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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222799

ORIGEM / DESTINO � ENGENHARIA RODOVIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 001 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 68/020225.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: Duarte
Nuno Lopes da Silva; 2) João Adolfo de Brito Portela; 3) Mário João
Alves Fernandes, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Origem / Destino � Engenharia
Rodoviária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Rodrigo Albuquerque e
Melo, 13, 4.º, B, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

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, onde e quando, aos
negócios sociais mais convenha; e adquirir móveis ou imóveis, parti-
cipar em quaisquer sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e
associar-se a pessoas singulares ou colectivas e em agrupamentos
complementares de empresas e consórcios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços, consultoria
e projectos de engenharia rodoviária e tráfego.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 420 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas de igual valor
nominal, de 140 000$ cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios, desde já,
nomeados gerentes.

3 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

4 � A eleição de novos gerentes far-se-á em assembleia geral, para
o efeito reunida, podendo a gerência ser entregue a terceiro não sócio.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios, é livremente per-
mitida, sendo, neste caso, o preço da aquisição o respectivo valor

nominal. Depende sempre do prévio consentimento da sociedade a
cessão de quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direito
de preferência, em primeiro lugar à sociedade e em segundo aos só-
cios não cedentes, na proporção das quotas de que ao tempo sejam
titulares.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá 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, insolvência ou cessão gratuita;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio 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.
§ 1.º 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.

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

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

ARTIGO 8.º

Por simples deliberação dos sócios, podem ser derrogadas as nor-
mas legais dispositivas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222798

FARMÁCIA COMBATENTES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 002 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 82/020225

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Maria
Henriqueta de Meneses Lopes de Carvalho, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Forma, firma e sede

1 � A sociedade constituída sob a forma de sociedade unipessoal
por quotas, adopta a denominação Farmácia Combatentes � Socie-
dade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Combatentes
da Grande Guerra, 166, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade deslo-
car a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar, transferir ou encerrar sucursais, delegações ou quais-
quer outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria farmacêutica,
farmácia, fabricação e preparação de manipulados, compra, venda e
revenda de drogas de uso medicinal e ou quaisquer outros produtos
químicos e outras substâncias de uso medicinal, bem como a importa-
ção, exportação, compra e venda, revenda de especialidades farma-
cêuticas, medicamentos homeopáticos, cosmética, perfumaria, pro-
dutos destinados à higiene, profilaxia, puericultura, ortopedia
fitoterapia, bem como a compra, venda e revenda, a retalho e por
grosso de produtos farmacêuticos, cosméticos e perfumes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 182 � 8 de Agosto de 200316 990-(26)

ARTIGO 3.º

Participações em outras sociedades,
contratos dos sócios com a sociedade

1 � A sociedade poderá, em conformidade com a lei e mediante
simples deliberação da gerência, participar na constituição e por ou-
tras formas adquirir participações em outras sociedades, qualquer que
seja o seu objecto, incluindo sociedades reguladas por lei especial, bem
como agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos
europeus de interesse económicos, consórcios, e associações em par-
ticipação, bem como, pela mesma forma, aliená-las ou onerá-las.

2 � A sócia única poderá celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam a prossecução do objecto desta.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro e es-
pécie, é de 164 000 euros, e está representado por uma única quota, de
igual valor nominal, pertencente à sócia única, Maria Henriqueta de Meneses
Lopes de Carvalho.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Poderão ser efectuadas prestações suplementares de capital até um
montante igual a 50 por cento do valor do capital social, mediante
decisão da sócia única.

ARTIGO 6.º

Administração

1 � A gerência é exercida pela sócia única, Maria Henriqueta de
Meneses Lopes de Carvalho, ou por um ou mais gerentes, nomeados
pela sócia única, com ou sem remuneração, consoante for decidido
pela sócia única.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente ou de um
procurador da sociedade, nos termos e limites dos poderes que lhe
tenham sido conferidos.

3 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e de
representação social, em juízo e fora dele, activa e passivamente,
designadamente para:

a) Adquirir, alienar, permutar ou por qualquer modo, onerar ou
dispor de quaisquer bens móveis ou imóveis, incluindo veículos auto-
móveis;

b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair financiamentos
e realizar quaisquer operações de crédito comercial não vedadas por
lei, junto de quaisquer instituições financeiras;

c) Negociar, propor, aceitar e outorgar em todos os actos e con-
tratos no âmbito do objecto social;

d) Confessar, desistir e transigir em quaisquer litígios judiciais ou
extrajudiciais e comprometer a sociedade em árbitros.

4 � É inteiramente vedado aos gerentes e procuradores obrigar a
sociedade em actos ou contratos estranhos ao objecto social.

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

Sem prejuízo do disposto na lei sobre deliberações unânimes e
assembleias universais e salvo nos casos em que outras formalidades,
sejam imperativas, a convocação da sócia única para o exercício das
competências das assembleias gerais será feita por carta registada
dirigida à sócia única, com pelo menos, 15 dias de antecedência, ou
mediante aviso convocatório feito com a mesma antecedência, desde
que haja recibo de recepção assinado pela sócia ou seu representante.

ARTIGO 8.º

Dissolução

Em caso de dissolução da sociedade, a sócia única decidirá sobre a
forma de proceder á liquidação e respectivo prazo, bem como, sobre
a nomeação de um ou mais liquidatários, sua remuneração e fixação
dos respectivos poderes.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222797

SOVANTI � COMÉRCIO DE CALÇADO E MALAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 692 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 53/020308.

Certifico que entre:
1) Andreia Isabel Ferreira Veríssimo; 2) Micaela Rute Ferreira

Veríssimo, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SOVANTI � Comércio de Calçado e
Malas, L.da

2.º

A sua sede é na Avenida de Elias Garcia, 76, B, em Queluz, conce-
lho de Sintra.

3.º

A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho, ou em concelho limítrofe, e a criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

4.º

1 � O seu objecto consiste no comércio de calçado, malas e ou-
tros artigos em pele.

2 � Fica autorizada a aquisição de participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social, é de 10 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 9000 euros, pertencente à segunda outorgante; e, outra
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à primeira outorgante.

6.º

Poderá a sociedade exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros, mediante deliberação unâ-
nime dos votos representativos da totalidade do capital social.

7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe à sócia Andreia Isabel Ferreira
Veríssimo que, desde já, fica nomeada única gerente.

8.º

Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

9.º

Qualquer sócio poderá fazer-se representar por estranhos nas deli-
berações sociais.

10.º

A cessão de quotas, a quem não seja sócio exige o consentimento
da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferência, dife-
rido aos sócios não cedentes se ela dele não usar.

11.º

Por deliberação dos sócios, poderão ser derrogados os preceitos
legais dispositivos na lei das sociedades comerciais.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222796

OUSTSPORT, MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 691 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 52/020308.

Certifico que entre:
1) Rui Manuel Coelho Ferreira; 2) Inês Pereira Dias, foi constitu-

ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OUSTSPORT, Marketing, L.da, e
tem a sua sede em Mem Martins, na Urbanização Mem Martins Po-
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ente, Rua de Abel Manta, lote 6, 7.º, C, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais e ou-
tras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto marketing, publicidade, promo-
ção e organização de eventos desportivos.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com o 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, e está dividido em duas quotas de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios Rui Manuel Coelho Ferreira e Inês Pereira Dias.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global
de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos
gerentes designados em assembleia geral, ficando, desde já, designados
gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade fica obrigada com a as assinaturas de ambos os
gerentes.

ARTIGO 6.º

Sempre que a lei não exija formalidades especiais as assembleias
gerais serão convocadas, por carta registada com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222795

COMA COM PÃO � ACTIVIDADES DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 685 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 34/020307.

Certifico que entre:
1) Pedro José da Silva Milheiro Galha; 2) Virgínia de Jesus da Silva

Ferreira Milheiro; 3) Ana Margarida da Silva Cunha Freitas, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMA COM PÃO � Activida-
des de Pastelaria, L.da, e tem a sua sede na Rua de Domingos Jardo,
30, rés-do-chão, em Belas, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, por simples deliberação dos sócios, bem
com abrir ou encerrar agências, filiais, delegações ou outras formas de
representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e venda de pão, pastelaria
e exploração de café e pastelaria.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades ainda
que com objectivos diferentes, bem como participar em agrupamen-

tos complementares de empresas, ou por qualquer outra forma asso-
ciar-se a outras empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, respectivamente: duas
quotas, no valor de 2250 euros cada, pertença dos sócios Pedro José
da Silva Milheiro Galha e Virgínia de Jesus da Silva Ferreira Milheiro,
e outra no valor de 500 euros, pertença da sócia Ana Margarida da
Silva Cunha Freitas.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de décuplo.

§ 2.º Depende da deliberação dos sócios a aceitação do contrato de
suprimentos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
que ficam, desde já, nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, é necessária a assinatura de um ge-
rente.

3 � É expressamente proibida à gerência e aos sócios, obrigar a
sociedade em fianças, abonações, letras de favor e demais actos e
contratos alheios aos negócios da sociedade.

ARTIGO 6.º

Nas cessões de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar,
e os demais sócios em segundo lugar, ficam com o direito de prefe-
rência, pelo que lhes deverá ser comunicado o negócio por carta re-
gistada, com a identificação do interessado, preço e demais condições
pretendidas.

§ 1.º O direito de preferência apenas será usado no prazo de 30 dias,
a contar da data da comunicação.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
1 � Por falecimento de um sócio, de acordo com os herdeiros.
2 � Em situação de falência, insolvência, ou interdição de um sócio,

judicialmente decretada e não suspensa.
3 � Em caso iminente ou efectiva penhora, arresto, arrolamento

ou providência cautelar que tenha por objectivo qualquer quota, ou
desde que, por qualquer forma, a quota fique sujeita a depósito ou
administração judicial.

§ único. Não optando pela amortização da quota, e enquanto a
mesma se mantiver indivisa, os herdeiros de um sócio falecido, no-
mearão um, de entre si, que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios, com a ante-
cedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222794

AUTOVISION � SOCIEDADE COMERCIAL
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 029 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 75/020306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Fernando
Manuel Ribeiro da Silva, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AUTOVISION � Sociedade Comercial
de Veículos Automóveis, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da
Terra da Eira, 11, 1.º, direito, em Porto Salvo, freguesia de Porto
Salvo, concelho de Oeiras.

O gerente poderá mudar a sede, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas e extintas
sucursais, agências, delegações, ou outras formas locais de represen-
tação.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de automóveis no-
vos e usados, importação e exportação de veículos automóveis, co-
mércio de peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é representado por uma única quota do indicado valor,
pertencente ao sócio, Fernando Manuel Ribeiro da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, pertence ao único sócio, Fernando Ma-
nuel Ribeiro da Silva, bastando a sua assinatura para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

Declarou ainda, sob sua responsabilidade: que o depósito em insti-
tuição bancária, correspondente ao montante do capital social, já se
encontra inteiramente realizado numa conta aberta, no Banco Portu-
guês de Investimentos, agência de Porto Salvo, em nome da dita so-
ciedade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222793

FIOMETAL � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 026 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/020306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: 1)
Domingos António dos Remédios Barata; 2) Anabela da Piedade
Gonçalves Durão Barata, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FIOMETAL � Serralharia
Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua de Rafael Bordalo Pinheiro, viven-
da Idalina, lote 24, Leião, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

§ único. A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sede so-
cial dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: serralharia civil e electricidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma quota do
valor nominal de 3750 euros, titulada em nome do sócio Domingos
António dos Remédios Barata e uma quota do valor nominal de
1250 euros, titulada em nome da sócia Anabela da Piedade Gonçalves
Durão Barata.

ARTIGO 4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral, pertence ao sócio Domingos António dos Remédios
Barata, que, desde já, fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
a cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento da
sociedade a quem é reservado o direito de preferência, direito que se
devolverá aos sócios não cedentes, se aquela dele não quiser usar.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência, excepto se a lei
exigir outras formalidades.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade sub-
sistirá, com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles pre-
tenderem fazer parte dela, nomeando um, de entre si, que a todos
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 25 000 euros.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222792

SELMA � ASPIR, ASPIRAÇÃO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 296 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 114/020305.

Certifico que entre:
1) Abel da Conceição Ferreira; 2) Maria Manuel Condeço Ferreira, foi

constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SELMA � ASPIR, Aspiração
Central, L.da, com sede na Zona Industrial de Abóbora, Trajouce,
lote 18, armazém n.º 9, freguesia de São Domingos de Rana, conce-
lho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.

CAPÍTULO II

Objecto

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: produção de sistemas de aspira-
ção central, equipamentos eléctricos e electrónicos.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com o objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

CAPÍTULO III

Capital

ARTIGO 3.º

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

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante global de
20 000 euros.

CAPÍTULO IV

Órgãos de representação

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a Abel
da Conceição Ferreira, desde já, designado gerente.

2 � A sociedade fica obrigada com a as assinaturas de um gerente.
3 � Não é permitido ao gerente obrigar a sociedade em actos e

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

CAPÍTULO V

Sócios e direitos dos sócios

ARTIGO 5.º

Por morte de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os
herdeiros do falecido, devendo estes nomear um, de entre si, que a
todos represente, enquanto a respectiva quota permanecer em
contitularidade.

ARTIGO 6.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
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-lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição
ou reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

CAPÍTULO VI

Quotas

ARTIGO 7.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre, porém, as
cessões, totais e parciais a título oneroso a favor de não sócios, de-
pendem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado o
direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios não
cedentes em segundo.

2 � A divisão de quotas é sempre permitida entre herdeiros de
sócios falecidos ou contitulares de quotas.

CAPÍTULO VII

Disposição final

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222791

ELFP � ESCOLA DE LÍNGUAS E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 719 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 87/020314.

Certifico que entre:
1) Maria Luísa Dias; 2) Nathalie Huebner, foi constituída a socie-

dade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ELFP � Escola de Línguas e Forma-
ção Profissional, L.da, e tem a sua sede na Avenida de José Elias
Garcia, 104, 1.º, direito, em Queluz, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação a gerência, poderá deslocar a sede
da sociedade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como abrir filiais e sucursais, em qualquer ponto do país ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social o ensino de línguas, traduções
técnicas. Formação profissional.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des ainda que com objecto diferente bem como participar em agrupa-
mentos complementares de empresas, ou por qualquer forma asso-
ciar-se a outras sociedades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4750 euros,
da sócia Maria Luísa Dias, e outra de 250 euros, pertencente à sócia
Nathalie Huebner.

4.º

A cessão de quotas carece sempre do consentimento da sociedade,
a qual terá direito de preferência em primeiro lugar e em segundo
lugar os sócios não cedentes.

5.º

1 � A gerência da sociedade pertence à sócia Maria Luísa Dias.
2 � A sociedade fica validamente obrigada, activa e passivamen-

te, com a assinatura de um gerente.

6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;

c) Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) No caso de uma cessão de quota efectuada sem prévio consen-

timento da sociedade;
e) No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade,

lesando os seus interesses;

7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que vencerão ju-
ros ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo do capital social, por unanimidade dos votos
representativos de todo o capital social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222790

TRIBUTO � SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 718 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 83/020314.

Certifico que, por Arlindo Soares de Figueiredo, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Tributo � Sistemas Informáticos,
Unipessoal, L.da

2.º

A sede social é na Rua da Milharada, edifício Iberopa, lote C, 8.º,
esquerdo, no lugar e freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

3.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas delegações e filiais ou outras formas locais
de representação no país ou no estrangeiro.

4.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de material e sistemas informáticos.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

6.º

A gerência da sociedade, cabe ao sócio único, cuja assinatura basta-
rá para obrigar a sociedade em todos os seus actos.

7.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222789

APOGESIS � GESTÃO DE SERVIÇOS E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 324 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 77/020314.

Certifico que constituída a sociedade em epígrafe, entre:
1) Maria Filomena Silva de Castro e Mena de Oliveira; 2) Maria

Isabel Arantes Freire Torres Macieira Pires; 3) Ana Cristina Cruz de
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Albuquerque Lopes Alves, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma APOGESIS � Gestão de Serviços
e Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Choupos, 55, no lugar da
Torre, na freguesia e concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação a gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais filiais, agências ou outras formas locais de representação
no território nacional.

2.º

O objecto social consiste em: arrendamento, trespasse e adminis-
tração de imóveis próprios e de terceiros, participações sobre qual-
quer forma em outras sociedades, prestação de serviços no âmbito de
todas as actividades relacionadas com a gestão de imóveis e partici-
pações em sociedades, comércio de bens e serviços.

3.º

O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 1666 euros pertencente à sócia Maria Filomena Silva de
Castro e Mena de Oliveira; uma no valor nominal de 1667 euros,
pertencente à sócia Maria Isabel Arantes Freire Torres Macieira Pi-
res; e uma no valor nominal de 1667 euros, pertencente à sócia Ana
Cristina Cruz de Albuquerque Lopes Alves.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, será exercida por todos as sócias,
desde já, nomeadas gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura em conjunto de dois
gerentes.

5.º

A transmissão total ou parcial de quotas a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, previamente deliberado.

6.º

1 � A amortização de quotas será permitida:
a) Nos casos de morte, interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Cessão de quota sem prévio consentimento; e
d) Da falta de cumprimento da obrigação de prestações suplementares.
2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota, segundo o último

balanço aprovado, a pagar em três prestações iguais, com vencimen-
tos sucessivos a 6, 12 e 18 meses, após a fixação definitiva da
contrapartida.

3 � A quota amortizada figurará, como tal, no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar, nos termos legais, a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda,
a criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, pres-
tações suplementares de capital, até ao valor correspondente a três
vezes o capital social inicial.

8.º

As assembleias gerais da sociedade serão convocadas por meio de
carta registada, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Declararam ainda as outorgantes sob sua responsabilidade: que o
depósito em instituição de crédito, correspondente ao montante do
capital social, já se encontra inteiramente realizado numa conta aberta
no Barclays Bank PLC, em Lisboa, em nome da referida sociedade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222788

OURIVESARIA GOLDENGIFT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 716 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 143/020314.

Certifico que entre:
1) Alice Manuela Brilha Maurício; 2) Sílvia Marques Alexandre

Maurício; 3) Sofia Marques Alexandre Maurício, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Ourivesaria GOLDENGIFT, L.da, e tem
a sua sede na Urbanização Cabeço da Fonte, lote 63, loja 24, no
Algueirão, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de ourivesaria,
joalharia, relojoaria e perfumaria.

3.º

A sociedade tem o capital social de 75 000 euros, integralmente
realizado em dinheiro, correspondente à soma de três quotas iguais,
de 25 000 euros cada, pertencendo uma a cada sócia.

4.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a todas
as sócias, que, desde já, ficam nomeadas gerentes, vinculando-se a
sociedade com as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

5.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão o destino que
a assembleia geral deliberar.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222787

ALEXANDRA LORIGO � BELEZA E ESTÉTICA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 317 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 92/020312.

Certifico que, por Alexandra Sofia da Costa Lorigo, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Alexandra Lorigo � Beleza e Estética,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida 25 de Abril,
23, 1.º, direito, Cascais, freguesia de Cascais, concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a
sociedade pode criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer ou-
tras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto, estética, cosmetologia, manicure,
pedicure, depilações a cera, depilações definitivas, massagem corpo-
ral, tratamento do rosto, maquilhagem, venda de produtos de estética
e cosmética, venda de acessórios e bijuteria.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde a uma quota deste valor pertencente à
sócia única Alexandra Sofia da Costa Lorigo.

4.º

1 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades de objecto diferente do
seu ou reguladas por lei especial.

2 � A sociedade poderá adquirir e alienar quotas próprias, nos
termos da lei.

5.º

A sócia única poderá modificar a sociedade em sociedade por quo-
tas plural através da divisão e cessão de quota ou de aumento de ca-
pital social, por entrada de um novo sócio.
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6.º

A sociedade é administrada pela única sócia, desde já, nomeada
gerente, que por si só obrigará validamente a sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado pela sócia única.

7.º

Os lucros de cada exercício terão a aplicação que for deliberada
pelo sócio único sem prejuízo do disposto nos artigos 32.º e 33.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 1000222786

INOVA � CONTABILIDADE PUBLICIDADE
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 710 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 120/020313.

Certifico que entre:
1) Miguel Maria de Aragão de Vasconcelos Coata; 2) Olinda Lou-

reiro Braz Aragão Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
INOVA � Contabilidade, Publicidade e Telecomunicações, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Parque, 88, 1.º, C, na Rinchoa,
freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

2 � A gerência pode deliberar a deslocação da sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como a criação
de filiais, sucursais ou outras formas locais de representação, onde
entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em gabinete de contabilidade, atelier de
publicidade e agente de operador de telecomunicações.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades ainda
que com objecto diferente do seu, bem como associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$), correspondente à soma de três quotas: uma
do valor nominal de 3750 euros, do sócio Miguel Maria Aragão de
Vasconcelos Costa; uma de 750 euros, da sócia Olinda Loureiro Braz
Aragão Costa; e outra de 500 euros, do sócio António Vasconcelos
Costa.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � Ficam nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não associados depende do prévio consenti-
mento dos sócios não cedentes, ficando estes com direito de prefe-
rência na aquisição, se onerosa.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222785

COFRABÍLIO � SOCIEDADE DE COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 698 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/020311.

Certifico que entre:
1) Abílio de Jesus da Silva; 2) Maria da Saudade Afonso Gaspar da

Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COFRABÍLIO � Sociedade de
Cofragens, L.da, e tem a sua sede na Estrada do Urmal (junto aos irmãos
Falhuscas), em Morelena, freguesia de Pêro Pinheiro, concelho de Sintra.

2 � A gerência, poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a indústria de construção civil e pré-
dios para venda, revenda dos adquiridos para esse fim, obras públicas,
compra e venda de propriedades, construção de prédios para venda
em regime de propriedade horizontal, obras de reconstrução, remode-
lação, ampliação e urbanização, cofragens e empreitadas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma
de 9000 euros, pertencente ao sócio Abílio de Jesus da Silva, e outra
no valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria da Sauda-
de Afonso Gaspar da Silva.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios a realização de prestações
suplementares de capital, até ao triplo do capital social, na propor-
ção das respectivas quotas, por unanimidade de votos, corresponden-
te a todo o capital social.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade, que vencerão juros ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já, nomeados
gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresa, bem
como o capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

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, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência, previsto no artigo 5.º.

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no caso
da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222784

LUSINMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE GESTÃO,
POSSE E ALUGUER DE IMÓVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 139 (Sintra);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030417.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por
FINPHARMA, S. A., que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma LUSINMO � Sociedade Imobiliária de
Gestão, Posse e Aluguer de Imóveis, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Alexandre Herculano, 52, bloco A, escritório 1,
freguesia de Belas, concelho de Sintra.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes e criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão, posse e arrendamento
de imóveis.

3.º

O capital social, é de 100 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, representado por uma única quota de igual valor pertencen-
te à sócia FINPHARMA, S. A.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo outorgante e
por José Félix Urgarte, casado, residente em Espanha, no Paseo da
Florida, 3, 4.º, B, Alava, Vitória, que, desde já, ficam nomeados ge-
rentes, sendo suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a
sociedade.

5.º

Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de capital
até ao montante de 100 000 euros.

6.º

A sócia e a sociedade ficam autorizadas a celebrar, entre si, quais-
quer negócios jurídicos, que sirvam à prossecução do objecto social.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objec-
to e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2002957630

NAJODE � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 148 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/030422.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Fernando
Jorge Forbs Delgado, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação NAJODE � Construção Civil,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em construção civil de edifícios, compra,
venda e revenda dos adquiridos, para esse fim. Empreiteiro de todos
os trabalhos de construção civil.

ARTIGO 3.º

A sede social é na Avenida de Afonso Costa, 3, 5.º, direito, corpo
2, Monte Abraão, freguesia de Queluz, 2723 Queluz Ocidental; po-
dendo por deliberação do gerente a mesma ser mudada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social é de € 5000, inteiramente subscrito e realizado
em dinheiro, pertencendo ao sócio único.

ARTIGO 5.º

A gerência e a sua representação em juízo e fora dele, activa ou
passivamente, podendo não ser remunerada, se tal vier a ser delibera-
do em assembleia geral, será exercida pelo sócio, Fernando Jorge Forbs
Delgado, que, desde já, fica nomeado gerente.

Mais declarou: que a sociedade assume os encargos com a sua cons-
tituição e registo, e mesmo antes da constituição da sociedade se
encontrar definitivamente registada, a gerência fica autorizada a:

a) Iniciar e prosseguir a actividade que constitui o objecto social,
podendo celebrar, em nome da sociedade e nos limites dos seus pode-
res de gerência, os negócios jurídicos que se tornem necessários;

b) Levantar o depósito constituído no BPN, em nome da socieda-
de, com as entradas correspondentes à realização do capital, até à
totalidade do mesmo depósito, para pagamento de despesas de pri-
meira instalação, incluindo a aquisição de equipamento e prestação de
serviços;

c) Que a firma ora constituída tem a identificação de pessoa colec-
tiva n.º 506560643.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000796869

PINDOL-IMO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 145 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/030422.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: 1)
Fernando de Jesus Domingos; 2) Manuel Aristides Cisneiros Ribeiro
de Seabra; 3) Gabriel António Machado Pinto da Pinha, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PINDOL-IMO, Admi-
nistração e Manutenção de Imóveis, L.da, vai ter a sua sede na Ave-
nida de D. Nuno Álvares Pereira, 72, escritório 3.º, B, na freguesia de
Agualva, concelho de Sintra.

2 � Por deliberação da gerência, a sede da sociedade pode ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como
podem ser criadas ou extintas, no território nacional ou no estrangei-
ro, sucursais, filiais, agências, delegações ou quaisquer outras formas legais
de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, administração e gestão de imóveis e
condomínios. Conservação, manutenção, limpeza e actividades afins.
Construção civil e obras públicas. Contabilidade, auditoria e serviços
conexos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma de seguintes quotas:

1.1 � Uma quota de 4000 euros, em nome de Fernando de Jesus
Domingos.

1.2 � Uma quota de 500 euros, em nome de Manuel Aristides
Cisneiros Ribeiro de Seabra.

1.3 � Uma quota de 500 euros, em nome de Gabriel António
Machado Pinto da Pinha.

2 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital na proporção das respec-
tivas quotas, até ao dobro do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer, livremente, suprimentos à sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A divisão e a cessação total ou parcial de quotas é livre entre
os sócios.

2 � A cessação total ou parcial de quotas a terceiros, quer a título
gratuito quer a título oneroso, fica dependente do consentimento da
sociedade, tendo direito de preferência na sua aquisição a sociedade
em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

1 � Os gerentes, sócios ou não sócios, serão eleitos em assembleia
geral.
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2 � Os gerentes serão remunerados ou não, conforme deliberação
da assembleia geral.

3 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os actos e
contratos pela assinatura de um só gerente.

4 � A sociedade poderá conferir mandatos, com ou sem a faculdade
de substabelecimento a empregados da sociedade ou pessoas a ela estra-
nhas, no termos e limites do respectivo instrumento de mandato.

5 � Fica expressamente vedado aos gerentes ou mandatários da
sociedade obrigar esta em fiança, avales, letras de favor e em todos
os actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

Em tudo o que a lei não dispuser em contrário, as deliberações da
assembleia serão tomadas, por maioria qualificada.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo entre a sociedade e os sócios;
b) Quando o sócio que tenha pretendido ceder a totalidade ou par-

te da sua quota não observar o disposto no artigo 4.º
c) Quando for dissolvido por divórcio o casamento de qualquer

sócio, e em consequência, a totalidade ou parte da quota adjudicada,
em partilhas ao cônjuge sócio.

2 � O valor de quota amortizada para efeitos de pagamento ao
sócio seu titular será o que resultar do último balanço aprovado, acres-
cido de quaisquer outros créditos que o sócio detenha sobre a socieda-
de e deduzidas as dívidas daquele perante esta.

3 � No caso da alínea b) do n.º 1, a contrapartida da amortização
será equivalente ao valor nominal da quota e o seu pagamento será
efectuado em seis prestações semestrais e sem juros.

4 � A deliberação sobre a amortização terá lugar no prazo máxi-
mo de 90 dias, subsequente ao conhecimento pela gerência do facto
que a motivar, sendo o preço dado em quatro prestações, sucessivas e
semestrais, sem juros, a efectuar dentro dos seis meses, a contar da
data da deliberação.

ARTIGO 8.º

1 � No caso de falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota
transmitir-se-á aos seus sucessores, os quais, se pretenderem continuar
a sociedade, e sendo mais que um, devem designar, no prazo de 60 dias,
após o óbito, um representante comum, não podendo tal designação
recair sobre um estranho.

2 � Não querendo os sucessores do falecido permanecer na socie-
dade, poderão exigir que esta amortize ou adquira a quota, nos termos
previstos no n.º 2 do artigo 7.º

ARTIGO 9.º

1 � A convocação da assembleia geral far-se-á por carta regista-
da, expedida com 15 dias de antecedência, em todos os casos para os
quais a lei não exija outra forma de comunicação.

2 � São válidas, independentemente de comunicação, as delibera-
ções tomadas em assembleia geral, na qual compareçam ou se façam
representar todos os sócios, devendo a respectiva acta ser assinada
por todos.

3 � A representação voluntária de um sócio, em deliberação de
sócios que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer
pessoa.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de responsa-
bilidade limitada, em outras sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 11.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, deduzida a parte
destinada a reserva legal, poderão ser destinados a quaisquer reservas,
fundos ou provisões, sem qualquer limitação ou poderão ser distribuídos
pelos sócios se assim for deliberado.

ARTIGO 12.º

1 � Em caso de dissolução da sociedade, a assembleia geral delibe-
rará sobre a forma de proceder à liquidação, designando as pessoas
encarregadas de a efectuar e promovendo a respectiva inscrição no
registo comercial.

2 � Durante a liquidação continuam em vigor os presentes estatu-
tos, no que respeita à assembleia geral e à sua competência.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003139516

PREDIAZENHA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 134 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 45/030416.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: 1)
Octávio Manuel dos Santos Silva; 2) Vítor Manuel de Jesus Pereira;
3) Francisco Monteiro Joaquim, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PREDIAZENHA � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Rio da Azenha, 12, B,
lugar e freguesia de Mem Martins, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social 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

A sociedade tem por objecto o exercício da mediação imobiliária,
gestão de condomínios e agência de serviços de documentação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 5250 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 1750 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, compete aos geren-
tes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, com ou sem remune-
ração, conforme vier a ser deliberado.

2 � Para que a sociedade se considere vinculada, em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � São, desde já, nomeados gerentes, todos os sócios.
4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de
favor, fianças, abonações, avales, ou outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre, no entan-
to, a estranhos à sociedade, depende do consentimento da sociedade
que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida se defere
as 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.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003185445
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KURTIMÓVEL � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 975 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 55/030416.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: 1) Rui
Manuel de Almeida Baía; 2) Ana Cristina Martins Marante Baía, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KURTIMÓVEL � Mobiliário e
Decoração, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Paulo, 9, 2.º, esquer-
do, freguesia e concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o comércio de móveis, decoração,
estofos, electrodomésticos e iluminação.

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 no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui
Manuel de Almeida Baía e Ana Cristina Martins Marante Baía.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos
os sócios, desde já, nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura
de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores, para a
prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais no capital social
de outras sociedades, mesmo que o objecto seja diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003185461

F. M. � FÁTIMA & MANUEL � PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 144 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/030422.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre 1) Maria
de Fátima dos Santos Pinto; e 2) João Manuel Lopes da Silva, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação F. M. � Fátima & Manuel �
Produção de Espectáculos, L.da, e tem sede na Rua da Cruz de Vina-
gre, 8, freguesia de São Marcos, concelho de Sintra.

§ único. Por deliberação da assembleia geral a sociedade pode criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, em qualquer ponto do território nacional ou no estrangeiro, e
por simples deliberação da gerência pode deslocar a sua sede social,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto consiste na organização de eventos e produção de es-
pectáculos.

§ único. A sociedade pode participar e adquirir participações nou-
tras sociedades, mesmo que com objecto diferente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal

de 2500 euros cada, uma da sócia Maria de Fátima dos Santos Pinto
e outra do sócio João Manuel Lopes da Silva.

ARTIGO 4.º

A transmissão total ou parcial de quotas a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar, e os só-
cios não cedentes em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios e na proporção das suas quotas,
prestações suplementares de capital, até ao valor correspondente a
cinco vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, exercida por sócios ou não sócios, remunerada ou
não, será designada em assembleia geral que também deliberará sobre
o seu estatuto remuneratório, podendo este consistir em participação
nos lucros se assim vier a ser deliberado.

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

3 � Fica, desde já, nomeada gerente à sócia Maria de Fátima dos
Santos Pinto.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer quota dos sócios
nos casos seguintes:

a) Quando houver acordo com o respectivo sócio;
b) Se se verificar a interdição do seu titular;
c) Quando houver oneração voluntária da quota;
d) Quando houver recaído sobre a quota, penhora, arresto, ou ar-

rolamento e ainda quando, por qualquer motivo, tiver de proceder-se
à sua arrematação, adjudicação ou venda em processo judicial, admi-
nistrativo ou fiscal;

e) Quando o sócio ceder a sua quota com desrespeito do artigo quarto
deste contrato.

§ único. A contrapartida da amortização é feita de acordo com o
disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1, do artigo 235.º do Código das
Sociedades Comerciais, excepto nos casos previstos nas alíneas c) a
e) em que essa contrapartida será igual ao valor nominal da quota.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003139435

KNIL, SOM, LUZ E IMAGEM PARA ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 295 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 56/030314.

Certifico que entre 1) Gonçalo Manuel Pinto Basto e Vilas-Boas;
2) António Vasco Pinto Basto e Vilas-Boas; 3) ALFASOM �
Sonorização e Audiovisuais, L.da; 4) João Humberto Mendonça Azi-
nheira; e 5) Pedro Miguel Canelas de Magalhães, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KNIL, Som, Luz e Imagem para
Espectáculos, L.da, e tem duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, 30, Casa
Alvorada, freguesia e concelho de Cascais.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá deslocar li-
vremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar agências, sucursais,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o aluguer e comercialização de equi-
pamentos técnicos de som, luz e imagem para espectáculos, presta-
ção de serviços, importação e exportação e representação dos mes-
mos ramos.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2100 euros, pertencente ao sócio Gonçalo Manuel Pinto Basto e Vilas-
-Boas, uma de 1400 euros, pertencente ao sócio António Vasco Pin-
to Basto e Vilas-Boas, uma de 3500 euros, pertencente à sócia
ALFASOM � Sonorização e Audiovisuais, L.da, uma de 1500 euros,
pertencente ao sócio Pedro Miguel Canelas Magalhães, e uma de
1500 euros, pertencente ao sócio João Humberto Mendonça Azinheira.

§ 1.º Os sócios poderão ser chamados a efectuar prestações suple-
mentares de capital até ao dobro do capital social, nos termos que
forem decididos pela assembleia geral da sociedade, devendo a respec-
tiva deliberação ser tomada por voto unânime que represente a tota-
lidade do capital social.

§ 2.º Os sócios têm direito de preferência na subscrição de novas
quotas resultantes do aumento de capital, proporcionalmente à sua
participação no capital da sociedade, direito que exercerá proporcio-
nalmente a cada um dos sócios restantes, no caso de algum não exer-
cer o seu direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A representação e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, será exercida pelos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios, porém, a cessão a estra-
nhos, total ou parcial, carece do consentimento prévio da sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade goza do direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios em segundo.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir acções, quotas, partes sociais ou obri-
gações de outras sociedades, mesmo de objecto social diferente do seu,
nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Interdição, inibição, falência ou insolvência de qualquer sócio;
b) Se a quota for sujeita a arresto, penhora, depósito, administra-

ção ou arrematação judicial;
c) Divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou simples sepa-

ração judicial de bens de qualquer sócio, no caso da partilha não ser
efectuada até dois anos após o trânsito em julgado da decisão respec-
tiva, bem como, no caso de a quota não ficar a pertencer por inteiro
ao sócio;

d) Por acordo do respectivo titular;
e) Em caso de exclusão do sócio.
§ 1.º Nos casos previstos nas alíneas a), b) e e), do corpo deste

artigo, a amortização será efectuada pelo valor que resultar do último
balanço aprovado; nos casos previstos nas alíneas c) e d), pelo valor
que resultar do balanço especialmente realizado para o efeito.

§ 2.º A deliberação da assembleia geral que decida a amortização
fixará igualmente os termos do pagamento do respectivo preço, po-
dendo o prazo exceder quatro anos.

ARTIGO 9.º

Falecendo um dos sócios, a sociedade continuará com os seus her-
deiros, os quais terão de nomear, entre si, um representante comum
da quota nos 60 dias seguintes ao óbito.

ARTIGO 10.º

Dissolvendo-se a sociedade, serão liquidatários os sócios, que pro-
cederão à liquidação e partilha dos haveres sociais nas formas delibe-
radas em assembleia geral, mas no caso de alguns sócios pretenderem
os ditos haveres, serão licitados verbalmente entre si e adjudicados
aos que mais derem.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2001232519

JOSÉ ALBERTO RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 751 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506164519;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/020809.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual são
sócios José Alberto da Silva Ramos e Maria Paula Campinas Correia
Ramos, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma José
Alberto Ramos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Cobre, vivenda Rute Raquel, fregue-
sia e concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das filiais, sucursais, delegações e outras formas de representação onde
entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio de peixe e marisco, por
grosso e a retalho, importação e exportação.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de
7500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios ou a estranhos
à sociedade, ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades mes-
mo que com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000222841

MARIA PAULA & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 752 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506164527;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/020809.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual são
sócios José Alberto da Silva Ramos e Maria Paula Campinas Correia
Ramos, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma Maria
Paula & Ramos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Cobre, vivenda Rute Raquel, fregue-
sia e concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das filiais, sucursais, delegações e outras formas de representação onde
entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na actividade da indústria hoteleira, snack-
-bar, restaurante, marisqueira e afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios ou a estranhos
à sociedade, ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades mes-
mo que com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000222840

RESTAURANTE FAMÍLIA CIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 057 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506303837;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/021216.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante Família Cima, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sabóia, 9, no Monte
Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a exploração de restaurantes e si-
milares.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota do valor nominal de 9000 euros, pertencente ao sócio
José Manuel Cima Sobral;

b) Uma quota do valor nominal de 3000 euros, pertencente à sócia
Ana Maria Militão Silva de Cima;

c) Uma quota do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Sara Dolores Militão Silva de Cima Sobral Roquette Teixeira;

d) Uma quota do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Mafalda Luísa Militão Silva de Cima Sobral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consenti-
mento da sociedade.

2 � A sociedade tem o direito de preferência na cessão de quotas
a estranhos.

3 � Se a sociedade não usar do direito de preferência, o mesmo é
deferido aos restantes sócios, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, por qual-

quer forma, apreendida judicialmente;
c) Quando a quota for cedida sem prévio consentimento da socie-

dade.
2 � A contrapartida da amortização é o valor da quota determi-

nado pelo último balanço aprovado, que será pago em seis prestações
semestrais.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes eleitos em assembleia geral, sendo, desde já, designado como
gerente o sócio José Manuel Cima Sobral.

2 � A sociedade é vinculada com a assinatura de um gerente.
3 � O gerente não pode obrigar a sociedade em letras de favor,

avales, fianças e outros actos semelhantes, sem prévia deliberação
unânime dos sócios.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000222839

CAIXIPRIMOS � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 883 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 506370666;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/030131.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual são
sócios, Paulo Jorge Pereira Filipe; Pedro Miguel Pereira Carvalho e
Bruno Miguel Ramalhete Pereira, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CAIXIPRIMOS � Caixilharia de
Alumínio, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Avenida São José, 11, freguesia de Pêro Pinhei-
ro, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de
caixilharia de alumínio.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
ainda que com objecto diferente, bem como participar em agrupa-
mentos complementares de empresas, ou por qualquer forma asso-
ciar-se a outras sociedades.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,01 euros, correspondente à soma de três quotas iguais de
1666,67 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por maioria dos
votos representativos de todo o capital social, até ao montante glo-
bal 50 000 euros.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, care-
cendo sempre do consentimento da sociedade, quando feita a estra-
nhos.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios.

2 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois geren-
tes, salvo, porém, nos actos de mero expediente em que basta a de
um só.

ARTIGO 9.º

A amortização de quotas será permitida:
1 � Por acordo com o respectivo titular.
2 � Nos casos de falência ou insolvência do sócio titular ou por

qualquer motivo sujeito a apreensão ou venda judicial;
3 � Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
4 � Quando qualquer sócio pratique actos lesivos para a sociedade.
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ARTIGO 10.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão juros ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado no Banco Espírito Santo, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, a adquirir para esta
quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000222838

NUTRICORP � INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 689 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 32/020719.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre 1) Luís
Miguel Cosme Nunes Rolo; 2) Miguel Stucky de Quay Vieira da Ro-
cha; 3) Luís Eduardo de Azevedo Marques; e 4) Luiz Clemenceau de
Azevedo Marques, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NUTRICORP � Indústria
Alimentar, L.da, e tem a sua sede na freguesia do Estoril, concelho de
Cascais, na Rua das Ginjeiras, Casa dos Milagres, Bairro da Martinha.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para um concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou extintas, no território nacional ou no
estrangeiro, sucursais, agências, delegações, ou outras formas de re-
presentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão, fabricação, compra, venda
e representação de produtos alimentícios.

ARTIGO 3.º

Para a prossecução dos seus fins, poderá a sociedade criar ou adqui-
rir participações em sociedades de responsabilidade limitada ou ilimi-
tada, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou agru-
pamentos complementares de empresas ou entidades de natureza
semelhante, bem como participar na sua administração ou fiscalização.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma de
2250 euros, de que é titular Luís Miguel Cosme Nunes Rolo; uma de
1250 euros, de que é titular Miguel Stucky de Quay Vieira da Rocha; uma
de 1250 euros, de que é titular Luís Eduardo de Azevedo Marques; uma de
250 euros, de que é titular Luiz Clemenceau de Azevedo Marques.

ARTIGO 5.º

1 � Toda e qualquer cessão de quotas, total ou parcial, necessita
do consentimento da sociedade.

2 � Em toda e qualquer cessão de quotas têm direito de preferên-
cia os sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se alguma quota for penhorada, arrestada, ou objecto de proce-

dimento judicial, ainda que cautelar;
c) Quando algum dos sócios infringir as disposições do pacto social

ou deliberações da assembleia geral tomadas nos termos legais;
d) Sempre que o seu titular seja declarado falido ou insolvente;
e) Quando seja declarada a dissolução do seu titular, sendo este

pessoa colectiva;
f) Quando não seja concedido o consentimento da sociedade para a

cessão de quotas;
g) Quando, no prazo de 90 dias seguintes ao conhecimento do óbito

do sócio falecido, os sucessores declararem por escrito não aceitar a
transmissão, ou nada declararem.

2 � O valor das amortizações supra referidas será apurado com
base no último balanço, e será pago no prazo de 120 dias, caso não
seja estipulado ou acordado outro prazo.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete a dois gerentes, eleitos em
assembleia geral, sendo necessária a assinatura de ambos para obrigar
a sociedade em todos os seus actos e contratos e para a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente.

ARTIGO 8.º

No fim de cada ano civil, a gerência deverá proceder ao inventário
e organizar o balanço e a conta de ganhos e perdas, submetendo ambos
juntamente com a sua proposta de aplicação de resultados a delibera-
ção da assembleia geral ordinária da sociedade.

Certifico, ainda, pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 33/20020719.
Designação de gerentes em 3 de Junho de 2002:
1 � Miguel Stucky de Quay Vieira da Rocha; e
2 � Luís Eduardo de Azevedo Marques.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222837

A. R. V. F. � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 921 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/030325.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por António
de Resende Valadas Fernandes, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. R. V. F. � Investimentos
Imobiliários, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de João Cha-
gas, 53, 2.º, escritório 203, Algés, freguesia de Algés, concelho de
Oeiras.

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 a compra e venda de bens móveis ou
imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim; construção, gestão e ad-
ministração de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao único sócio António de Resende Valadas
Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência será designada por decisão do único sócio.
2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for decidido pelo

único sócio.
3 � Fica, desde já, designado gerente o único sócio António de

Resende Valadas Fernandes.
4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222836

ALMEC � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4200 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501560947;
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averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 103/020326.

Certifico que foi registado o seguinte:
Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 103/

020326.
Deslocação de sede.
Sede: Urbanização Industrial entre Abóboda e Trajouce, lote 18,

armazém 1, Abóboda, São Domingos de Rana, Cascais.

Está conforme o original.

27 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000222830

MAR MASTERS � SERVIÇOS NÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 293 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504863339;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 40 e 41/020107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 40/

020107.
Cessação de funções de gerentes, de António Luís Nunes Lopes

Robalo e João Prego Figueiredo Benito Garcia, por renúncia, em 29 de
Setembro de 2000.

Pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 41/020107.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 6.º

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, será exercida
por sócios ou não sócios eleitos, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000222827

ELECTROLONGA � VENDA, REPARAÇÕES
E INSTALAÇÕES DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 107 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505789507;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 75/020103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Documento complementar elaborado de harmonia com o artigo 64.º
do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELECTROLONGA � Venda, Repara-
ções e Instalações de Material Eléctrico, L.da, e tem a sua sede na Rua
da Fonte, 158, A, em Alcoitão, freguesia de Alcabideche, concelho
de Cascais.

Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe

A gerência poderá criar sucursais, agências, ou outras formas de
representação, onde e quanto julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto:
1 � Compra e venda de material eléctrico, electrónico, informático

e ferragens.
2 � Prestação de serviços de electricidade, na área da construção

civil, nomeadamente execução e reparação de instalações eléctricas
em edifícios em construção ou já construídos.

3 � Reparação e assistência técnica de artigos eléctricos, electró-
nicos e informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Clarimundo da Luz Moreira e Maria Amélia Gonçalves Dias Moreira.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas, entre sócios, é livre.
Quando feita a não sócios, depende do consentimento da socieda-

de, tendo esta, em primeiro lugar, o direito de preferência, e os só-
cios não cedentes em segundo.

No caso de trespasse de estabelecimento da sociedade, gozam os
sócios do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, ainda que com objecto diferente do seu, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A administração e representação da sociedade incumbe a um ou
mais gerentes, eleitos em assembleia geral, sendo ou não remunerada,
consoante for deliberado.

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente ou um pro-
curador.

Foram designados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
1 � Por acordo com o titular.
2 � Falência, interdição ou inabilitação do sócio titular;
3 � Penhora, arresto, arrolamento ou apreensão judicial da quota;
4 � Contravenção do disposto no artigo 4.º deste contrato.
O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que resultar

de um balanço feito pela sociedade no prazo de 30 dias, e será pago
em quatro prestações trimestrais sucessivas.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global de cinco vezes a quota de que forem titulares.

ARTIGO 9.º

Nenhum sócio poderá onerar a sua participação social para garan-
tia ou caução de qualquer obrigação, sem autorização da assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

Ocorrido o falecimento, interdição ou inabilitação de um sócio, os
seus herdeiros ou representantes, exercerão em comum os respecti-
vos direitos enquanto a quota se achar indivisa, ou nomearão, de entre
eles, um que os represente na sociedade, se assim o entenderem.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de cinco dias úteis, salvo quando
a lei prescreva prazo maior.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000222825

MANUEL LOBÃO, CENÁRIO E EXPOSIÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 306 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504277979;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/020308.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital no montante de 602 410$, e alteração parcial

do contrato quanto aos artigos: 2.º n.º 1 e 4.º n.º 1.

2.º

1 � A sociedade tem a sede na Rua das Buganvilias, 28, 3.º, es-
querdo, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.
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4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representado por uma quota de 5000 euros, pertencen-
te ao sócio Manuel Abranches Pinto Lobão Ferreira.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves Galrito.
1000222824

D. E. C. � DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO CLÍNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3470 (Cascais); inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 47/020320.

Certifico que foi registado o seguinte:
Pela inscrição n.º 6, apresentação n.º 47/020320.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito pelos sócios em partes iguais.
Sócios e quotas:
1 � José Manuel Tavares Carrega, 2500 euros; e
2 � Juvenal Augusto de Matos Sobral, 2500 euros.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000222823

LÉNIA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 175 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505974339;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/020125.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, sendo sócia
Lénia Teresa Brito da Silva, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Lénia Silva, Sociedade Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Mouzinho da Silveira, lote 6, Cabeço de
Mouro, 2785 São Domingos de Rana, freguesia de São Domingos de
Rana, concelho de Cascais.

2.º

A sociedade tem por objecto uma creche.

3.º

A sociedade tem o capital social, integralmente realizado em di-
nheiro, de 5000 euros, pertencente à sócia Lénia Teresa Brito da Silva.

4.º

A gerência e a representação da sociedade, dispensadas de caução e
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, pertencente à referida sócia que, desde já, fica nomeada geren-
te, vinculando-se a sociedade com a assinatura de um gerente.

5.º

Declara-se que a sócia gerente não faz parte de outra firma.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000222822

SEMANÁRIO REVISTAS � SOCIEDADE EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 411 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva

n.º 503753335; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 38/
020405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º

Tendo o capital sido reforçado com 602 410$, realizado em di-
nheiro e subscrito pelos sócios e redenominado em euros. Tendo o
artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de €  4500, pertencente à sócia RTS Financeira � Gestão e
Investimentos, L.da, e outra de € 500, pertencente à sócia Semaná-
rio � Sociedade Editora, S. A.

O texto completo e actualizado do contrato social ficou deposita-
do na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000222821

IMATRIX � INSTALAÇÃO DE SISTEMAS
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 772 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 131/020326.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre 1) Paulo
Jorge da Silva; e 2) Carlos Miguel da Silva Coelho, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMATRIX � Instalação de Siste-
mas de Segurança, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Artur Lage, 18, 3.º,
direito, Agualva, Cacém, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, podendo
ainda 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 na instalação e montagem de sis-
temas eléctricos e de segurança e sua manutenção e comercialização.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge da
Silva, e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio
Carlos Miguel da Silva Coelho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2500 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 aos sócios que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222820

LIGHTER, PROJECTOS DE ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 921 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 59/020131.

Certifico que, entre 1) Pedro Miguel de Oliveira Matias Forca; 2)
Vasco Alexandre Cosme das Neves Gonçalves; e 3) Maria Arminda
Macieira Branco, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é LIGHTER, Projectos de Engenharia e Arquitectura, L.da,
tem a sua sede na Rua de Alain Oulman, 8, 2.º, direito, freguesia de
Paço d�Arcos, concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade, por decisão da gerência poderá criar e extinguir
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: elaboração de projectos no domínio
da engenharia, engenharia de sistemas, arquitectura, urbanismo, no-
vas tecnologias e ambiente, coordenação, consultoria, formação e
fiscalização de todas essas áreas incluindo ainda a realização de obras
de interiores e a construção de obras públicas, reservando-se-lhe ain-
da o direito de importar e exportar todos os produtos intervenientes
no desenvolvimento de cada grupo de intervenção, nomeadamente
ao nível da decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel de Oli-
veira Matias Forca, outra do valor nominal de 2250 euros, perten-
cente ao sócio Vasco Alexandre Cosme das Neves Gonçalves, e outra
do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria Arminda
Macieira Branco.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
depende da deliberação da assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Pedro Miguel de Oli-
veira Matias Forca.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida, a ces-
são total ou parcial de quotas a favor de estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferên-
cia, direito que se devolverá aos sócios não cedentes, se aquela dele
não quiser usar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A convocação das assembleias gerais compete a qualquer gerente, e
deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios, e expedida com a antecedência mínima
de 15 dias, a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça
um prazo mais longo.

ARTIGO 8.º

No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos só-
cios, os seus herdeiros ou representantes legais, nomearão um de en-
tre eles, que a todos represente, enquanto a quota se mantiver indivisa,
devendo aquela nomeação ser feita no prazo de 30 dias, a contar do
óbito ou interdição.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222819

EURO IMAGEM � EDIÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 929 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 65/020201.

Certifico que, entre 1) Maria de Fátima da Silva Faustino Rebelo;
e 2) Domingos Pereira Rebelo, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Euro Imagem � Edições Turísticas, L.da,
tem a sua sede na Rua de Antero de Quental, 12, cave, freguesia de
Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste actividade de edição e venda por grosso
de edições para turismo e outras conexas.

§ único. A sociedade poderá participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como em sociedades de responsabilidade
limitada com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas dos seguintes
valores: uma do valor nominal de 25 500 euros, pertencente à sócia
Maria de Fátima da Silva Faustino Rebelo, e outra do valor nominal
de 24 500 euros, pertencente ao sócio Domingos Pereira Rebelo.

2 � Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital
sempre que a sociedade delas carecer, até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas, total ou parcialmente, são livres entre os
sócios, mas a estranhos carecem do consentimento da sociedade, à
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qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, fica
reservado o direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, e a sua represen-
tação em juízo ou fora dele, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente
fianças, abonações, letras de favor.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas através de cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência de, pelo menos, 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 1000222818

FAZ TEMPO � PUBLICIDADE DE VENDA DE RELÓGIOS
DE RUI SILVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 950 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 76/020208.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Rui Daniel
Gomes Rodrigues da Silveira Alves, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Faz Tempo � Publicidade de Venda de
Relógios de Rui Silveira, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de João
Chagas, 57, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

2 � 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.

2.º

O objecto da sociedade consiste na publicidade de venda de relógios
e comissões.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio
Rui Daniel Gomes Rodrigues da Silveira Alves.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete ao
único sócio, Rui Daniel Gomes Rodrigues da Silva Alves, desde já,
nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

5.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá vir a adquirir
participações em sociedades com objecto social igual ou diferente do seu
ou em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que os mesmos visem a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222815

JARDIM DA PAREDE � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 269 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 85/020225.

Certifico que, entre 1) José António Carvalho Madeira; 2) Susana
Maria Calixto da Costa Madeira; e 3) Ana Isabel Bernardes da Silva
Julião, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jardim da Parede � Sociedade Hoteleira, L.da,
e vai ter a sua sede na loja C-2, bloco B, lote 56, Jardins da Parede II,
São Pedro do Estoril, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e bem assim criar sucursais, agências, delegações, ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de snack-
-bar, pastelaria, tabacaria e similares, hotelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 200 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor
nominal de 3400 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios,
José António Carvalho Madeira, Susana Maria Calixto da Costa Ma-
deira e Ana Isabel Bernardes da Silva Julião.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 200 euros, e também suprimen-
tos em condições a definir em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, e a sua representação, em juízo e
fora dele, competem a um ou mais gerentes, nomeados em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeados gerentes todos os sócios, sendo neces-
sária a assinatura de dois gerentes, para obrigar validamente a sociedade.

2 � Os gerentes terão a remuneração que for definida em assembleia
geral, entendendo-se na falta de deliberação que a gerência não é remu-
nerada.

3 � É expressamente proibido aos gerentes contrair em nome da
sociedade quaisquer obrigações que não digam respeito aos negócios
sociais, designadamente, através de letras de favor, fianças e outros
actos semelhantes.

ARTIGO 6.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá vir a ad-
quirir participações em sociedades com objecto igual ou diferente do
por ela exercido ou em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cedência ou transmissão total ou parcial de quotas
entre sócios.

2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segun-
do, do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

1 � É permitida a amortização ou aquisição de quotas pela socie-
dade, nos seguintes casos:

a) Quando, sem consentimento prévio da sociedade, uma quota for
transmitida para estranhos, mesmo em virtude de processo executivo
de qualquer natureza;

b) Quando uma quota tiver sido arrestada, arrolada, penhorada ou
objecto de qualquer outro procedimento judicial;

c) Por falecimento ou interdição do respectivo titular;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer

ou se não fizer representar em nenhuma assembleia geral da sociedade;
e) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A sociedade poderá deliberar a amortização ou aquisição no

prazo de 90 dias, a contar da data do conhecimento do fundamento,
não sendo admitido a votar na respectiva deliberação o titular da quota
a amortizar.

3 � O preço da amortização ou aquisição fixar-se-á por valor a
determinar em balanço especial a efectuar no prazo de 90 dias após a
deliberação mencionada no número antecedente.
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ARTIGO 9.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada com aviso de recepção, com a
antecedência de 15 dias.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222809

AGRAFE AZUL � COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS
E REVISTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 949 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 48/020208.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Paulo
Jorge Silva do Monte, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agrafe Azul � Comercialização de
Livros e Revistas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua 25 de Novem-
bro de 1975, 2, C, em Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação.

2.º

A sociedade tem por objecto a venda de brindes, brinquedos, jor-
nais, revistas, centro de fotocópias, tabacos, livros, artigos escolares
e guloseimas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, correspondente a uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio Paulo Jorge Silva do Monte.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, compete a um ou mais gerentes, sócio ou não
sócio, a nomear pelo único sócio, conforme por ele for decidido, fi-
cando, desde já, nomeado gerente o sócio Paulo Jorge Silva do Monte.

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

5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar, entre si, quaisquer negócios
jurídicos, que sirvam à prossecução do objecto da sociedade.

6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000222808

JOSIJOR � RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 713 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 163/020313.

Certifico que, por João Miguel da Silva Jordão, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOSIJOR � Restauração,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel Guimarães, 2,
rés-do-chão, em Algueirão, freguesia de Algueirão-Mem Martins, con-
celho de Sintra.

2 � Por simples deliberação do gerente pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

1 � O objecto social consiste, no fabrico, comercialização de pão,
pastelaria, café-pastelaria e snack-bar.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
mesmo com objecto diferente do seu e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é representado por uma única quota do mesmo valor,
pertencente ao sócio João Miguel da Silva Jordão.

4.º

A gerência da sociedade, fica a cargo do sócio, João Miguel da Sil-
va Jordão, desde já, nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatu-
ra para obrigar a sociedade.

5.º

O sócio fica, desde já, autorizado a celebrar negócios com a socieda-
de, na prossecução do seu objecto social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003156216

PINTURAS MONTÓ � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 070 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 57/020321.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe.
Pela inscrição n.º 1, apresentação n.º 57/020321.
Facto: constituição de representação permanente.
Firma: Pintura Montó, S. A.
Nacionalidade: espanhola.
Sede: Marines 46 169 (Valência), Carretera de la Base Militar, sem

número, Polígono Industrial de Marines, parcela 1.
Objecto: Fabrico de tintas, vernizes e esmaltes, venda por grosso e

a retalho destes produtos.
Capital: € 100 006,40.
Sede da representação: Rua de António Nobre, 3, freguesia de Lin-

da-a-Velha, concelho de Oeiras.
Objecto da representação: comercialização e distribuição de tintas,

vernizes, dissolventes e complementos, bem como armazém regula-
dor para os clientes.

Capital afecto à representação: € 5000.
Representante: Daniel Martín Sánchez, casado, Rua Mar de

Marmara, 19, Alboraya, Valência, Espanha.

Está conforme o original.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003270728

MAISXADREZ � PROMOÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 712 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 154/020313.

Certifico que, entre 1) Carlos Alberto Carvalho Pinto Carneiro; 2)
Maria Manuela Magalhães de Almeida; e 3) António José Frois Lopes,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAISXADREZ � Promoção
Desportiva e Cultural, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Particular, vivenda Padre
Cruz, 1.º, em Cabra Figa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção desportiva e cultural
na área do xadrez. Organização de torneios e campeonatos de xadrez.
Comércio de material didáctico e equipamentos ligadas à prática do
xadrez. Dinamização e divulgação da prática do jogo do xadrez.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 7500 euros, titulada pelo sócio Carlos Alberto Car-
valho Pinto Carneiro, uma no valor nominal de 3750 euros, titulada
pela sócia Maria Manuela Magalhães de Almeida e outra no valor
nominal de 1250 euros, titulada pelo sócio António José Fróis Lopes.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica, desde já, nomeada gerente, a sócia Maria Manuela Ma-
galhães Almeida.

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 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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista
2003170561

ACNOVAES � PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 715 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
020314.

Certifico que, por Ana Cristina Santos de Freitas Novaes, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACNOVAES � Produção de
Audiovisuais, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Figueiras, 9, 2.º, es-
querdo, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de produção de
audiovisuais: actividade de televisão, rádio, produção de filmes e vídeos,
sites de internet, publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003156240

RUI PEDRO PINTO LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 017 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 82/020301.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Rui Pedro
Preza Fernandes Pinto Lopes, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Pedro Pinto Lopes,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Ferreira, 12,
1.º, C, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

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 representação e comercialização de
electrodomésticos a retalho e por grosso.

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, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.
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2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003256628

APRENDIZ DE FEITICEIRO � PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 287 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 83/020301.

Certifico que, por Nuno Miguel Pedro Elias, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aprendiz de Feiticeiro � Produ-
ção de Espectáculos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Goa, 169, 1.º, na
Amoreira, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

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 actividades técnicas de produção de
vídeos, programas para televisão, filmes, publicidades e criação dos
mesmos, prestação de serviços à produção de espectáculos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003228381

MARIA DA ASSUNÇÃO AVILLEZ � IMAGEM
E COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 288 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 84/020301.

Certifico que, por Maria da Assunção Pinto da Cunha de Avillez,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria de Assunção Avillez �
Imagem e Comunicação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Infante D. Henrique,
620, 2.º, direito, freguesia e concelho de Cascais.

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 imagem e
comunicação, fotografia e produção para imprensa e audiovisual.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003228373

CAVES PARRA VELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 294 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 76/020304.

Certifico que, entre 1) José de Sousa Frigideira; e 2) Luís Alves
Martins, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Caves Parra Velha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Furriel João Vieira,
251, 4.º, esquerdo, freguesia e concelho de Cascais.

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 comercialização, exportação,
importação de produtos vínicos e derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 10 000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.
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2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003156194

INTELLIGENT HOME � DOMÓTICA SISTEMAS
AVANÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 024 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 129/020305.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre 1) Olga
Maria Pinheiro Rocha Calado; 2) Ana Maria Pereira Gonçalves Bas-
tos; e 3) Marisa de Jesus Fidalga Pires Santos, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Intelligent Home � Domótica
Sistemas Avançados, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sertório do Monte
Pereira, 7, 2.º, C, em Outurela, freguesia de Carnaxide, concelho de
Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação e
exportação de equipamentos eléctricos, electrónicos e de informática.
Serviços de instalação, manutenção, reparação, consultoria e estudos
nas áreas da informática e domótica em sistemas e tecnologias avan-
çados.

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 correspondente 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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam, desde já, nomeadas gerentes as sócias.

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista
2003228527

JOÃO MOTA & HELENA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 298 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 127/020305.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre 1) João
Batista Rodrigues da Mota; 2) Maria Helena Marques Azinheira; 3)
João Ricardo Catarino da Mota; e 4) Pedro Miguel Catarino Mota,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Mota & Helena Marques, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de São Miguel das
Encostas, 80, atelier 30, edifício Arcadas de São Miguel, em São
Domingos de Rana, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de
Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fornecimento de refeições,
catering. Organização de festas de empresas, recepções, congressos e
seminários, festas em casas particulares, casamentos, baptizados, ani-
versários e organizar sem instalações fixas. Aluguer de material rela-
cionado com a actividade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas: uma do valor nominal de 2500 euros, titulada pelo sócio João
Batista Rodrigues da Mota, uma do valor nominal de 1250 euros, ti-
tulada pela sócia Maria Helena Marques Azinheira, e duas iguais do
valor nominal de 625 euros cada uma e uma de cada um dos sócios,
João Ricardo Catarino da Mota e Pedro Miguel Catarino da Mota.

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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Pedro Miguel
Catarino da Mota e Maria Helena Marques Azinheira.

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 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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista
2003228543

N. F. � MÁQUINAS DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 681 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 137/020328.

Certifico que, entre 1) Sandrina Niza Ferreira; e 2) Maria Laurinda
Nisa Chantre, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma N. F. � Máquinas de Distribuição
Automáticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Parque, 76, loja,
esquerda, na Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração, venda e aluguer de
máquinas de distribuição automática para tabaco, bebidas e respecti-
vos consumíveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma do valor nominal de 4000 euros, titulada pela sócia Sandrina Niza
Ferreira, e outra do valor nominal de 1000 euros, titulada pela sócia
Maria Laurinda Nisa Chandre.

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 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 Sandrina Niza Ferreira.

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista
2003157549

M. R. GÁS � INSTALAÇÕES REDES DE GÁS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 683 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 124/020306.

Certifico que, por Miguel João Canhão Ratinho, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. R. GÁS � Instalações Redes
de Gás, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Macau, lote 7, rés-
-do-chão, esquerdo, em Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em montagens e instalações de redes
de gás.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003156038

DAVID & DIOGO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 687 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 91/020307.

Certifico que, entre 1) David Valente Dias; e 2) José Diogo Alves
Carvalho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma David & Diogo � Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Aleixo, 10,
1.º, direito, Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, con-
celho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, 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 construção e reconstrução de
imóveis, compra e venda de imóveis, e revenda dos adquiridos para o
mesmo fim, construção civil, comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

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 socie-
dade que terá sempre 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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista
2003170618

ALWAYS TWO � TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 688 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 92/020307.

Certifico que, entre 1) João Manuel Martins Borges; e 2) Dinis
Gonçalves de Carvalho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Always Two � Tradução e
Interpretação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Nobre, 10, rés-
-do-chão, B, freguesia de Monte Abraão, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo 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 actividade de prestação de ser-
viços nas áreas de tradução, interpretação e formação de línguas.

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.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista
2003156020

INDUTÂNCIA � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO,
COMUNICAÇÕES E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 033 (Oeiras);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 93/020307.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre 1) Jor-
ge Manuel Ferreira Pais; e 2) Maria José Pereira Simões Ferreira Pais,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INDUTÂNCIA � Comércio de
Material Eléctrico, Comunicações e Máquinas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Pedro V, 41,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

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 a retalho de artigos de
electricidade, comunicações e máquinas, e representações das mesmas
áreas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quo-
tas, uma do valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Jorge
Manuel Ferreira Pais, e outra do valor nominal de 500 euros, perten-
cente à sócia Maria José Pereira Simões Ferreira Pais.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, 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 � Fica, desde já, nomeado gerente, o sócio Jorge Manuel Ferreira

Pais.
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 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 foi 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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista
2003256652

LEDGER � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 689 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 94/020307.

Certifico que, entre 1) João Pedro Ribeiro Vicente Carvalho; e 2)
Lúcia Farinha Nunes, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LEDGER � Serviços de Conta-
bilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rotunda da Doutora Laura Ayres,
1, A, escritório 3, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

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 prestação de serviços de conta-
bilidade.

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, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista
2003156046

BUSINESSGOLF, CONSULTORIA DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 309 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 53/020308.

Certifico que, entre 1) Maria Isabel Roquette da Rocha e Melo; 2)
Ivonne Marie Recart Ossa de Serôdio Gomes; 3) URBIMEGA �
Engenharia e Construção, L.da; e 4) Rolando José Ribeiro Borges
Martins, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BUSINESSGOLF, Consultoria de
Marketing, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede nos Jardins da Parede, lote 125,
bloco C, 3.º, H, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo 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 cultu-
rais e recreativos. Consultoria nas áreas de marketing e publicidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, duas
iguais, do valor nominal de 3750 euros cada uma, pertencentes uma a
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cada um dos sócios, Maria Isabel Roquette da Rocha e Melo, e Ivonne
Marie Recart Ossa de Serôdio Gomes, e outras duas do valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
URBIMEGA � Engenharia e Construção, L.da, e Rolando José Ribei-
ro Borges Martins.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam, desde já, nomeadas gerentes, as sócias Maria Isabel
Roquette da Rocha e Melo e Ivonne Marie Recart Ossa de Serôdio
Gomes.

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, 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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista
2003156267

10BASET � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 694 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 87/020308.

Certifico que, entre 1) João Pedro Ribeiro Vicente Carvalho; 2)
Joaquina Maria Barradas Miranda Carvalho; e 3) Ângela Filipa Miranda
Carvalho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 10BASET � Informática e
Serviços, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rotunda da Doutora Laura Ayres,
1-A, escritório 3, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

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 a retalho e prestação
de serviços de informática, hardware e software. Prestação de servi-
ços de contabilidade. Prestação de serviços de psicologia, orientação
escolar e profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio João Pedro Ribeiro
Vicente Carvalho; e outras duas do valor nominal de 1000 euros cada
uma, pertencentes uma a cada uma das sócias, Joaquina Maria Barradas
Miranda Carvalho e Ângela Filipa Miranda Carvalho.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003157557

MIGUEL GUILHERME, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 311 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 89/020308.

Certifico que, por Luís Miguel Vieira Lopes Guilherme, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel Guilherme, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Lopes Graça,
295, rés-do-chão, esquerdo, em Carcavelos, freguesia de Carcavelos,
concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e assistência de electro-
domésticos, ar condicionado e equipamentos hoteleiros.

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 aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fican-
do desde já nomeado gerente o sócio.

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.
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ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003228365

16:9 � VIDEO, CONSOLAS E JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 695 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 88/020308.

Certifico que, entre 1) Nuno Alexandre Dias Lopes de Brito Ma-
chado; 2) Andreia Filipa Silvestre da Silva Machado; 3) Sérgio Fernando
Mateus António; e 4) Susana Maria Lavrador Esperto, 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 16:9 � Video, Consolas e
Jogos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Portimão, 34, I,
Casal da Cavaleira, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

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 actividade de importação, expor-
tação, aluguer e comercialização a retalho e por grosso de audiovisuais,
multimédia, programas e sistemas informáticos, consolas e respecti-
vos acessórios, jogos. Comercialização de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais, do
valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Nuno Alexandre
Dias Lopes de Brito Machado e Sérgio Fernando Mateus António.

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003170596

CNSM � SERVIÇOS DE PSICOLOGIA,
TRADUÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 992 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 135/020221.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre
1) Nelson Joaquim Morais Ramos; e 2) Maria da Conceição Ribeiri-
nho Carita de Morais, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CNSM � Serviços de Psicologia,
Tradução e Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Marquês, lote 10,
2.º-C, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo 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 avaliação profissional e apoio
psicológico. Gestão de informática. Traduções e interpretações. Pres-
tação de serviços, formação, investigação, publicação e consultoria
nas áreas referidas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais, do valor nominal de 1700 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, 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 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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003256610

NEVES CARRILHO, COMÉRCIO DE MATERIAL
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 000 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 110/020222.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre 1) Jorge
Manuel do Patrocínio Neves Carrilho; e 2) António Renato Neves
Carrilho, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Neves Carrilho, Comércio de
Material Informático, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luz Soriano, 4, 1.º,
direito, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

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 a retalho e por gros-
so de material informático, audiovisuais, produtos de beleza e publici-
dade. Prestação de serviços na área das tecnologias de informação e
internet.

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 4900 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel do Patro-
cínio Neves Carrilho; e outra do valor nominal de 100 euros, perten-
cente ao sócio António Renato Neves Carrilho.

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 Jorge Manuel do Pa-
trocínio Neves Carrilho.

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003228462

ARTUR � CONSULTOR AERONÁUTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 975 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/020219.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Artur
José de Oliveira Mateus de Magalhães, que se rege pelos arti-
gos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARTUR � Consultor Aeronáutico,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís Manuel de Noronha,
2, 4.º, direito, Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria em actividades de aero-
náutica e pilotagem.

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, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003256636

F. M. M. S. � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 275;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 71/020226.

Certifico que, por Feliciano Maximino Marques da Silva, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. M. M. S. � Comércio de Au-
tomóveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Amália Rodrigues,
556, sítio do Lameiro, em Tires, freguesia de São Domingos de Rana,
concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de automóveis.

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 aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fican-
do desde já nomeado gerente o sócio.

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 coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003170588

NASION INTERNACIONAL STRAIGHT WIRE
AND ORTHOPEDIC, SERVIÇOS MÉDICO DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 274 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 70/020226.

Certifico que, entre 1) António Rodrigues dos Santos Silva; 2) Carlos
Alberto da Silva Santos; e 3) Rui Jorge Nunes Sequeira Aguiar, foi cons-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 182 � 8 de Agosto de 200316 990-(52)

tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nasion Internacional Straight Wire
And Orthopedic, Serviços Médico Dentários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sintra, 1113-A,
lugar, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médico-
-dentários. Formação. Compra e venda de material médico-dentário.
Exploração de laboratório de próteses dentárias e aparelhos ortopé-
dicos. Apoio técnico e científico na área da medicina dentária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5250 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 1750 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 3000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

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 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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003157522

STE � SOCIEDADE TÉCNICA DE ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 273 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 69/020226.

Certifico que, entre 1) Cátia Gisela da Conceição Machado; e 2)
Miguel Rui Mateus Leitão, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma STE � Sociedade Técnica de
Elevadores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Vitória, 74, Matos
Cheirinhos, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem 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 montagem, reparação e assis-
tência técnica de elevadores.

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 de
2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003157506

DE CARVALHO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 395 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/030417.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Fernando
Luís Escuder Pereira de Carvalho, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.ª

Firma

A sociedade adopta a firma De Carvalho � Sociedade Unipes-
soal, L.da

CLÁUSULA 2.ª

Sede

A sociedade tem a sua sede no Autódromo Fernanda Pires da Silva,
freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

CLÁUSULA 3.ª

Objecto

A sociedade tem por objecto a hotelaria, restauração, comércio de
bebidas, bar e discoteca.
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CLÁUSULA 4.ª

Capital social e quota

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota pertencente ao sócio,
Fernando Luís Escuder Pereira de Carvalho.

CLÁUSULA 5.ª

Depósito

1 � O sócio efectuou o depósito do capital social na dependência
do Hotel Paris/Estoril, do Banco Comercial Português/Nova Rede, nos
termos do n.º 3, do artigo 202.º, ex vi artigo 270.º-G, ambos do Códi-
go das Sociedades Comerciais.

2 � O sócio fica desde já autorizado a proceder ao levantamento
da quantia de 5000 euros, correspondente ao capital social para fazer
face a despesas relacionadas com a constituição e organização da
sociedade.

CLÁUSULA 6.ª

Autorização

O sócio único fica autorizado, nos termos e para os efeitos do
artigo 270.º-F, do Código das Sociedades Comerciais, a celebrar negó-
cios com a sociedade unipessoal.

CLÁUSULA 7.ª

Gerência

1 � A gerência será exercida pelos gerentes nomeados pelo sócio
único, os quais nos termos da respectiva nomeação, exercerão os seus
cargos, com ou sem remuneração.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura ou intervenção de um
gerente ou de um procurador da sociedade, nos termos e limites dos
poderes que lhe tenham sido conferidos.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando Luís Escuder
Pereira de Carvalho.

4 � A sociedade assumirá todas as despesas derivadas da sua cons-
tituição, designadamente as de registo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003212213

FARMÁCIA BIRRE � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 394 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/030417.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Teresa
Manuel Segurado Nunes Sequeira Mensurado, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.ª

Firma

A sociedade adopta a firma Farmácia Birre � Sociedade
Unipessoal, L.da

CLÁUSULA 2.ª

Sede

A sociedade tem a sua sede na Rua de Birre, 503-A, na freguesia de
Birre, concelho de Cascais.

CLÁUSULA 3.ª

Objecto

A sociedade tem por objecto a venda a retalho de medicamentos e
farmácia.

CLÁUSULA 4.ª

Capital social e quota

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, corresponde a uma única quota, pertencente à sócia Te-
resa Manuel Segurado Nunes Sequeira Mensurado.

CLÁUSULA 5.ª

Depósito

1 � A sócia efectuou o depósito do capital social na dependência
do Lumiar, do Banco Santander, nos termos do n.º 3 do artigo 202.º,
ex vi artigo 270.º-G, ambos do Código das Sociedades Comerciais.

2 � A sócia fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da quantia de 5000 euros, correspondente ao capital social para fazer
face a despesas relacionadas com a constituição e organização da
sociedade.

CLÁUSULA 6.ª

Autorização

A sócia única fica autorizada, nos termos e para os efeitos do ar-
tigo 270.º-F, do Código das Sociedades Comerciais, a celebrar negó-
cios com a sociedade unipessoal.

CLÁUSULA 7.ª

Gerência

1 � A gerência será exercida pelos gerentes nomeados pela sócia
única, os quais, nos termos da respectiva nomeação, exercerão os seus
cargos com ou sem remuneração.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura ou intervenção de um
gerente ou de um procurador da sociedade, nos termos e limites dos
poderes que lhe tenham sido conferidos.

3 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Teresa Manuel Segu-
rado Nunes Sequeira Mensurado.

4 � A sociedade assumirá todas as despesas derivadas da sua cons-
tituição, designadamente as de registo.

5 � A gerente nomeada fica desde já autorizada a efectuar os ne-
cessários levantamentos da conta onde se encontram depositadas as
entradas, correspondentes ao capital social, para efectuar o pagamento
das despesas mencionadas no número anterior.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003212205

RESIDÊNCIA GERIÁRTICA SANTA INÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 367 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 54/030411.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre 1)
António Jorge Dias Martins; e 2) Olívio Lopes Dias, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Residência Geriártica Santa
Inês, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Brasil, 29, Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas agências, filiais ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social: lar de terceira idade; centro de
dia; apoio domiciliário; cuidados médicos, enfermagem e fisioterapia;
e internamento para recuperação.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencentes uma ao sócio António Jorge Dias
Martinho; e outra ao sócio Olívio Lopes Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, consoan-
te for deliberado em assembleia geral, pertence aos dois sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os actos e contra-
tos, são necessárias as assinaturas dos dois gerentes ou de um gerente
e de um procurador.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre sócios. A
cessão de quotas, nos restantes casos, depende do consentimento pré-
vio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em pri-
meiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de cessão
a título oneroso, ficando já autorizada a sua divisão.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003266399
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LISBOA � 1.A SECÇÃO

EUL � FORMAÇÃO, TRADUÇÃO E GESTÃO
DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8701/991214; identificação de pessoa colectiva n.º 504406965;
data da inscrição: 20020424.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2001024711

ADGM � INFOGRAFISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5430/950816; identificação de pessoa colectiva n.º 503535044;
data da inscrição: 20020424.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2001024720

AZYX � SERVIÇOS DE GEOMARKETING
FARMACÊUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8569/991015; identificação de pessoa colectiva n.º 504537130;
data da inscrição: 20020424.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2001024703

EUGÉNIO HERMÍNIO RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 817/710104; identificação de pessoa colectiva n.º 504934198;
data da inscrição: 20020424.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2001024690

BRANCA DE BRITO, SUCESSORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 557/671013; identificação de pessoa colectiva n.º 500324247;
data da inscrição: 20020221.

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

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2001024517

ALBINO SIMÕES & CORTEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 541/681113; identificação de pessoa colectiva
n.º 500308268; data da inscrição: 20011228.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2001024363

DAVID A. RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3670/930212; identificação de pessoa colectiva n.º 502935928;
data da inscrição: 20011228.

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. 2001024355

ARMEDIC � ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2911/920310; identificação de pessoa colectiva n.º 502746254;
data da inscrição: 20020320.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2001024401

EQUIESPAÇO � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3701/930225; identificação de pessoa colectiva n.º 502948442;
data da inscrição: 20020321.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2001024410

EQUIESPAÇO � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3701/930225; identificação de pessoa colectiva n.º 502948442;
data da inscrição: 20020321.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2001024428

AGÊNCIA ALIANCEUROPA DE COMISSÕES,
CONSIGNAÇÕES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2003/901211; identificação de pessoa colectiva n.º 502462175;
data da inscrição: 20020321.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2001024479
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EXPALIM, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 193/841023; identificação de pessoa colectiva
n.º 501455310; data da inscrição: 20010806.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1997.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2002937427

EMPRESA PÚBLICA NAVEGAÇÃO
AÉREA DE PORTUGAL, NAV, E. P.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 647/990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504448064;
data da inscrição: 20011026.

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

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2000990240

LISBOA � 2.A SECÇÃO

LOCAPOR � COMPANHIA PORTUGUESA
DE LOCAÇÃO FINANCEIRA MOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2499/820831; identificação de pessoa colectiva n.º 501309845;
inscrição n.º 36; número e data da apresentação: 37/20020506.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Deliberação da manutenção do domínio total.
Data da deliberação: 3 de Abril de 2002.
Sociedade dominante: Caixa Geral de Depósitos, S. A, Avenida de

João XXI, 63, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955743

LUSOMUNDO � TELEVISÃO POR CABO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5141/941125; identificação de pessoa colectiva n.º 503309664;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 11 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das apresentações: Of. 31 e
32/20021227.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 1.º e do ar-

tigo 4.º.

Cessação de funções do gerente Pedro Jorge Bordalo da Silva, por
ter renunciado em 30 de Outubro de 2000.

Cessação de funções do gerente José Antunes João, por ter renun-
ciado em 30 de Outubro de 2000.

Teor dos artigos alterados:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma, M8, Comunicações por Cabo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Noronha, 1,
1.º, freguesia de São Mamede.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
300 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma de

298 900 000$, e outra de 1 100 000$, ambas pertencentes à sócia,
Web-Lab, S. G. P. S., S. A

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2001147988

ING RPFI HOLDING PORTUGAL, SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9026/990310; identificação de pessoa colectiva n.º 504544004;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 24/20030502.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Redução de capital para cobertura de prejuízos no montante de

1 895 000 euros, e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
605 000 euros, dividido em duas quotas: uma com o valor nominal de
604 500 euros, e outra com o valor nominal de 500 euros, ambas
pertencentes à sócia única, ING RPFI SOPARFI A, s, S. R. L.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2001105606

L. DE RACINE � COSMÉTICOS, MARKETING
INTERNACIONAL PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5374/950224; identificação de pessoa colectiva n.º 503366684;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 41/20030110.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º, n.º 1.
Reforço: 662 555$, realizado em dinheiro, apenas quanto a

602 410$ e subscrito pelos sócios na proporção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

Capital

1 � O capital social é de 5300 euros, realizado quanto a 5000 euros,
sendo o restante valor a realizar até 31 de Janeiro de 2002, e está
dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 5035 euros, per-
tencente à sócia, L. R. International Beteiliguns GmBh, da qual está
realizada a quantia de 4817,62 euros; e outra no valor nominal de
265 euros, pertencente ao sócio, Horst � Henning Gerber, da qual
está realizada a quantia de 182,38 euros.

2 � A sociedade só pode exigir dos sócios prestações suplementa-
res, desde que seja deliberado por unanimidade dos sócios que repre-
sentam a totalidade do capital social e até ao montante de 1 000 000$.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2001029489

INDÚSTRIAS DE TINTAS TITAN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5307/950202; identificação de pessoa colectiva n.º 503354449;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/20020226.
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Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2001181388

JOAQUIM GONÇALVES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5274/950124; identificação de pessoa colectiva n.º 503347655;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/20020108.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios, na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencente a cada um dos sócios.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares de capital a to-
dos os sócios até um valor igual ao das respectivas quotas, nos termos
que venham a ser estabelecidos em assembleia geral.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955999

NACIONALCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5183/941220; identificação de pessoa colectiva n.º 503378437;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 28/20030319.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, do secretário da sociedade e do revisor oficial

de contas, para o ano de 2003, por deliberação de 3 de Fevereiro de 2003.
Gerentes:
Carlos Alberto Fernandes Monteiro;
Eduardo Luís de Moser Lupi; e
Carlos Maria Contreiras Pinto Coelho.
Secretária: 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, com sede nas Amoreiras, torre 1,
7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2001010478

HOMELIKE � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 605; identificação de pessoa colectiva n.º 505684527; ins-
crição n.º 5746/020627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2002931755

NM E AB � ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 067; identificação de pessoa colectiva n.º 505304139; ins-
crição n.º 5999/020627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002931747

LOGUIMAGEM � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4003; identificação de pessoa colectiva n.º 503010308; inscri-
ção n.º 7276/020627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002931526

LÚCIO PEREIRA, SOCIEDADE DE COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 542; identificação de pessoa colectiva n.º 500991707; inscri-
ção n.º 6127/020627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2002958840

HOUSIL IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2287; identificação de pessoa colectiva n.º 502913860; inscri-
ção n.º 5905/020627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002958858

IORQUE � BELEZA, ARTE E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 094; identificação de pessoa colectiva n.º 500139911; ins-
crição n.º 5932/020627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002931771

NUNES & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 698; identificação de pessoa colectiva n.º 500204322; ins-
crição n.º 6089/020627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2002931780
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NELSON FERREIRA & DUPLO L � AGENTES
ADUANEIROS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7252; identificação de pessoa colectiva n.º 503916536; inscri-
ção n.º 6745/020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002931739

FOSFOREIRA PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 936; identificação de pessoa colectiva n.º 500118469; ins-
crição n.º 5936/020627.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002931763

GARAGEM AVELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4268/931018; identificação de pessoa colectiva n.º 503074934;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 32/20020103.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios, em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada uma dos sócios, João Manuel Rodrigues Martins Pinto e
Isabel Cristina da Silva Rodrigues.

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. 2002955557

KREA PORTUGAL � CONSULTADORIA DE GESTÃO
AVANÇADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4243/931007; identificação de pessoa colectiva n.º 503070203;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscri-
ção n.º 1; números e data das apresentações: 43 e 44/20020405.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Recondução dos gerentes para o triénio de 2002-2004, por deli-

beração de 14 de Fevereiro de 2002.
Gerentes:
Adela Lucia Guisassola Martinez;
Miguel Redondo Miranda; e
António Miguel Henriques Gil.

Deslocação da sede para a Rua de São Sebastião da Pedreira, 25,
4.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955549

GELOJAS � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4410/931215; identificação de pessoa colectiva n.º 503119008;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 30/20020222.

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

ao artigo 4.º
Reforço: 2410$, em prestações suplementares.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
pertencentes aos sócios Adelino dos Santos Felgar e António José
Sardo Simões Felgar.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955611

NCR PORTUGUESA � GESTÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4381/931129; identificação de pessoa colectiva n.º 503100587;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 143/20011228.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, por deliberação de 7 de Dezembro de 2001.
John Martin Williams, 518, 21 Street Huntington Beach, CA 92648,

Estados Unidos da América;
Germain Urbain Lebeau, Victor Jacobslaan 2, Bruxelas; e
David Justin Jowell, Vondestraat, 94-I 1054 GP, Amesterdão,

Holanda.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955603

JURIS-LEGIS, INFORMAÇÃO JURÍDICA
SERVIÇOS DE VALOR ACRESCENTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4344/931117; identificação de pessoa colectiva n.º 503095974;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 51/20020219.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 402 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,

na proporção das quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5004 euros, totalmente realizado em dinheiro,
correspondendo à soma de duas quotas, sendo uma de 4170 euros, perten-
cente à sócia Engrácia da Conceição Serra Bernardo; e outra de 834 euros,
pertencente ao sócio Pedro Miguel de Almeida e Santos Nogueira.

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. 2002955581

GUSTOCAR � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4324/931109; identificação de pessoa colectiva n.º 503088919;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 46/20020111.
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Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

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

ção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Augusto Simão da Costa; e outra
com o valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria de
Fátima Costa Gonçalves Simão.

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. 2002955573

FAT 24 � FORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4418/931221; identificação de pessoa colectiva n.º 503112950;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 174/20011228.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro, pelos sócios, em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corresponden-
te à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 2500 euros, titu-
lada em nome do sócio Pedro Manuel Matoso de Almeida; e outra no
valor nominal de 2500 euros, titulada em nome do sócio Carlos
Alberto Farrim Miguel.

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. 2002955646

HORTAS � COMÉRCIO DE MATERIAL DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4414/931216; identificação de pessoa colectiva n.º 503112607;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 162/20011228.

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

to aos artigos 1.º e 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios, em partes

iguais.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação HORTAS � Comércio de
Material Dentário, L.da, tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Morais
Soares, 105, 1.º, direito, freguesia da Penha de França.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondendo à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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. 2002955638

JOSÉ CASANOVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4413/931216; identificação de pessoa colectiva n.º 503112615;
inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 15/20020322.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000, e ain-
da foi registado o seguinte:

Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto
ao n.º 1 do artigo 3.º

Reforço: 4 024 100$, por reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e divide-se em 10 000 acções, com o valor
nominal de 5 euros cada uma, podendo ser representado por títulos
de 1, 10, 50, 100 e 1000 acções.

2 � As acções serão ao portador e ou nominativas, registadas ou
não, reciprocamente convertíveis.

3 � A transmissão das acções é livre entre accionistas. Quando
efectuada a favor de terceiros, gozam os accionistas do direito real de
preferência na sua aquisição, na proporção das acções que detiverem.

4 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem direito a
voto, até ao montante legalmente permitido, nos termos e condições
a definir em assembleia geral.

5 � A sociedade pode emitir obrigações em todas as espécies per-
mitidas por lei, incluindo acções convertíveis em acções, gozando os
accionistas do direito real de preferência na subscrição das mesmas e
na proporção das acções que possuem.

6 � A sociedade pode financiar-se através de quaisquer outros meios
legalmente permitidos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955620

GERME � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4554/940214; identificação de pessoa colectiva n.º 503143278;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 55/20020319.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 3004,81 euros, em dinheiro, pelos sócios, na proporção

das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, do seguinte modo: uma
de 4500 euros, pertencente ao sócio Carlos Aleixo Viegas; e outra de
500 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Gonçalves Arsénio Nunes.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955700

JECTUS TRADING, LIMITED

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4539/940208; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 47/
20020124.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital afecto.
Reforço: 402 410$.
Capital afecto: 5000 euros.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955697
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GESRESTAURO � GESTÃO E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4536/940208; identificação de pessoa colectiva n.º 503138860;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/20020312.

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

to ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios, na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em seis quotas, sendo duas de 1400 euros, per-
tencentes uma à sócia Olímpia da Encarnação d�Almeida Ruano; e a
outra ao sócio Armando José Lopes Ruano, e as restantes quatro
quotas, com o valor nominal de 550 euros cada, pertencentes uma ao
sócio Nuno Tiago d�Almeida Ruano, outra ao sócio Simão Pedro
d�Almeida Ruano, outra a Maria Ana d�Almeida Ruano e a outra a
Ana Raquel d�Almeida Ruano.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955689

INCENTINVESTE � IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4600/940302; identificação de pessoa colectiva n.º 503183717;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 20020226.

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

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955727

NOVA ROTINA, INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4564/940217; identificação de pessoa colectiva n.º 503144673;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 10 e 11/20020507.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Luís Filipe Rodrigues Ovelheira Lopes,

por ter renunciado com efeitos a partir de 31 de Dezembro de 1999.

Nomeação de gerente, por deliberação de 31 de Março de 2002.
António Saraiva Lucas, Rua da Milharada, lote 5/6, 12.º, frente,

Massamá.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955719

IMOBILIÁRIA BOM DIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4654/940324; identificação de pessoa colectiva n.º 502935618;
inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 53/
20020129.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000, e ainda foi re-
gistado o seguinte:

Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 202 410$, em reservas.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes da escrituração e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma de 3375 euros, da sócia ENCOMAR � Em-
presa de Construção Civil e Obras Públicas, L.da; e uma de 1625 euros,
da sócia MAQUIVIL � Equipamentos Industriais, L.da

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955760

GESHABI � PROJECTOS, GESTÃO E CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4673/940331; identificação de pessoa colectiva n.º 503189952;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 61/20020103.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma do valor
nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio João Luís Almeida da
Costa Gomes; outra de 2250 euros, pertencente ao sócio Vítor de
Matos Machado; outra de 250 euros, pertencente ao sócio André
Azevedo Gomes; e outra de 250 euros, pertencente ao sócio Diogo
Gilberto Andringa de Matos Machado.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao valor correspondente ao dobro do capital social.

3 � Qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos
de que ela careça nas condições e termos que forem definidos em
assembleia geral.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955778

HOMEM À MÁQUINA, IMAGEM E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4757/940510; identificação de pessoa colectiva n.º 503197920;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/20020218.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de € 5000, (1 002 410$), integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
de € 2500 (501 205$) cada uma, pertencendo uma a cada sócio, Abílio
dos Santos Leitão e Bruno Quintão Portela.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955735
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I. P. I. S. � INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INTERVENÇÃO
EM SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4723/940421; identificação de pessoa colectiva n.º 503190187;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 43/20020118.

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

to ao artigo 4.º
Reforço: 202 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de
2250 euros, pertencente ao sócio Álvaro Andrade de Carvalho; outra
no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel
Facco Simões Ferreira; e outra de valor nominal de 250 euros, per-
tencente à sócia Ana Maria Teodoro Jorge.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955808

GB � REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4717/940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503188930;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20020228.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955794

GOMES MONTEIRO, CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4684/940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503172081;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 56 e 57/20020306.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Pedro de Resende Gomes Monteiro,

por ter renunciado em 21 de Setembro de 2001.

Reforço e redenominação do capital, alteração do contrato quanto
ao artigo 4.º e nomeação de gerente, por deliberação de 21 de Setem-
bro de 2001.

Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios, em partes iguais.
Gerente designado: Hélder Ribeiro Gomes Monteiro.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955786

FUSTE � ACTIVIDADES AGRÍCOLAS E CINEGÉTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4821/940617; identificação de pessoa colectiva n.º 503218502;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 15/20020207.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, pertencentes uma
a cada um dos sócios, uma com o valor nominal de 4750 euros, perten-
cente ao sócio António Carlos Ferrão Ribeiro da Silva, e uma com o
valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio António Manuel
Santana Cupertino.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955867

GEVECA � GABINETE ESTUDOS DE VIABILIDADE
ECONÓMICA, COMUNICAÇÃO E ÁUDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4820/940617; identificação de pessoa colectiva n.º 503217956;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/20020211.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, pelos sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor no-
minal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, João José Valente Porto e Paula Helena Dias Espírito Santo.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955859

JOÃO GUILHERME � DESPORTO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4814/940609; identificação de pessoa colectiva n.º 503217743;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 407/20011228.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos sócios: uma de
4750 euros de João Guilherme Gomes da Silva e Sousa; e uma de
250 euros de Pedro Manuel Gonçalves de Figueiredo Ministro.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955840
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INCOMADENT � INDÚSTRIA, COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTO DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4797/940530; identificação de pessoa colectiva n.º 503211648;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 109/20020321.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Diego Agostini e Giuseppe

Bonetto, por terem renunciado em 25 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955832

LAPREGEST � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5248/951113; identificação de pessoa colectiva n.º 503347930;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/20020321.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelas sócias

abaixo mencionadas, com as quantias respectivamente de 581 446$,
20 482$ e 482$.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma quota de Maria
Alcide Miranda Gaspar, no valor de 3000 euros; uma quota de Maria
Antónia Miranda Gaspar, no valor de 1000 euros; e uma quota de
Otília Bernardina Miranda Gaspar Nirche, no valor de 1000 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955980

GUEDES & SOUSA � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5336/950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503363332;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 47/20020321.

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

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde à soma das
quotas dos sócios, que são as seguintes: Dundalk Service, Limited, no valor
de 3500 euros; e Maria Jacinta da Silva Sousa, no valor de 1500 euros.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002087270

HACIFAR PORTUGUESA � PRODUTOS QUÍMICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5329/950210; identificação de pessoa colectiva n.º 503640719;

averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 43 e 44/20020206.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes, Tjeerd Kalff e Henricus Marie

Joseph Radder, por terem renunciado com efeitos a partir de 31 de
Dezembro de 2001.

Nomeação de gerentes, por deliberação de 2 de Janeiro de 2002.
Aart Van Os, casado, residente em A. Van Ostadestraat, 10,

6814 LG, Arnhem, Holanda; e
Carolus Paulus Thijs, casado, residente em Benkenlaan, 16,

5384 BG, Heesch, Holanda.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002087261

GIRAPELE � COMÉRCIO DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5313/950203; identificação de pessoa colectiva n.º 503354406;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 61/20011207.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, conforme escrituração, é de € 5000 e acha-se
representado por duas quotas iguais, nos valores nominais de € 2500,
uma de cada uma das sócias, Amélia Maria Fernandes Nogueira da
Silva e Maria Helena Fernandes Nogueira da Silva de Castro Barbosa.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002087253

JOVEM PEDRITA, VESTUÁRIO INFANTIL E JUVENIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5310/950203; identificação de pessoa colectiva n.º 503354422;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 179/20011219.

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

aos artigos 1.º e 4.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios

em partes iguais.
Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade adopta a firma Jovem Pedrita, Vestuário Infantil e
Juvenil, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de D. Carlos
Mascarenhas, 70-A, na freguesia de Campolide.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sede social para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir filiais, sucursais ou outras formas de representação
social, em Portugal ou no estrangeiro.

4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se inteiramente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios, Maria
Lisete Dinis Domingues de Pina Pereira e Natércio de Pina Pereira.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002956006
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FERNANDO ANTÓNIO RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5373/950224; identificação de pessoa colectiva n.º 503366595;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 79/20020322.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, e subscrito pelos sócios em par-

tes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado na
Caixa Social, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002087318

INTERANÁLISE � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5357/950220; identificação de pessoa colectiva n.º 503362883;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 32/20020322.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 5.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro e correspondente à soma das seguintes quotas: uma de
3750 euros, pertencente ao sócio João Manuel Rodrigues Martins; uma
de 625 euros, pertencente à sócia Maria Helena Dias dos Santos
Martins; e uma de 625 euros, pertencente ao sócio Plácido Jorge da
Cruz Maia.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002087300

IDEWARE � DESENVOLVIMENTO E CONSULTADORIA
DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5344/950215; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/
20020103.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002087296

LIMCAZ � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5343/950215; identificação de pessoa colectiva n.º 503363235;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/20020325.

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

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens constantes da escrita e corresponde à soma
de duas quotas de 2500 euros, cada uma dos sócios Carla Elizabete
Faria Maia e José João Moura dos Santos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002087288

IMOJURIS � GESTÃO IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5241/950111; identificação de pessoa colectiva n.º 503347914;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/20020211.

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

ao artigo 4.º
Reforço: 2410$, em dinheiro e subscrito pelo sócio Nuno José

Maldonado Covas de Sousa Conceição.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de € 5000, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota de € 2506,01, pertencente ao sócio Nuno José Maldonado
Covas de Sousa Conceição; e uma quota de € 2493,99, pertencente
ao sócio Pedro Manuel Araújo Cera.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955972

FLYGT PORTUGAL � TECNOLOGIA DA ÁGUA
E DO AMBIENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5176/941215; identificação de pessoa colectiva n.º 503312452;
inscrição n.º 12, inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 15, 16 e 17/20020117.

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

to ao artigo 5.º
Reforço: 72 300$, por reservas.

Nomeação do conselho de administração para o ano de 2001, por
deliberação de 27 de Março de 2001.

Presidente e administrador delegado: Maria da Conceição Ligeiro
Dussel.

Fred Wennang, casado, Solna, Suécia.
Erik Linnstrom, casado, Solna, Suécia.
Phillipe Bess, casado, Géneve, Suíça.
John Laitanen.

Nomeação do conselho fiscal para o quadriénio de 1998-2001, por
deliberação de 3 de Março de 1998.

Presidente � Francis André Dussel, casado, Rua de Fialho de
Almeida, 1, 1.º, direito, Lisboa.

Manuel Luís Graça, casado, Rua de Emma de Castro Osório, 8,
Lisboa, revisor oficial de contas.
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Matz Gustafsson, casado, residente em Solna, Suécia.
Suplente � José da Cruz Lopes, casado, Rua de Fialho de Almeida,

1, 1.º, direito, Lisboa, revisor oficial de contas.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 150 000 euros, representado e dividido
em 30 000 acções, no valor nominal de 5 euros cada uma, e encon-
tra-se já integralmente subscrito e realizado.

2 � As acções são nominativas.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955948

FLYGT PORTUGAL � TECNOLOGIA DA ÁGUA
E DO AMBIENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5176/941215; identificação de pessoa colectiva n.º 503312452;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 47/20020521.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração para o ano de 2002 e do

conselho fiscal para o quadriénio de 2002-2005, por deliberação de
27 de Março de 2002.

Conselho de administração: presidente e administrador delegado �
Maria da Conceição Ligeiro Dussel.

Fred Wennang.
Erik Linnstrom.
Phillipe Bess.
John Laitnen, Solna, Suécia.
Conselho fiscal: presidente � Francis André Dussel.
Frederik Nyren, Solna, Suécia.
L. Graça, R. Carvalho & M. Borges, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, Rua Braamcamp, 9, 2.º, direito, Lisboa.
Suplente: Manuel Luís Graça, revisor oficial de contas, com a

morada anterior.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955930

IMOCAIXA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5164/941212; identificação de pessoa colectiva n.º 503321427;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 17/20020315.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do arti-

go 5.º e n.º 1 do artigo 6.º
Reforço: 25 000 euros, em reservas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros e está integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro.

2 � A assembleia geral deliberará quanto aos aumentos do capital
social e respectiva realização, de acordo com as necessidades de expan-
são equilibrada da actividade da sociedade.

ARTIGO 6.º

Representação do capital

1 � O capital social é representado por 10 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma, as quais revestirão a forma escritural,
seguindo o regime das acções nominativas.

2 � É, no entanto, autorizada a conversão das acções escriturais
em acções nominativas, podendo estas, quando existam, ser também
convertidas em escriturais.

3 � As acções nominativas, se vierem a ser criadas, poderão ser
incorporadas e títulos de 1, 10, 100 e 1000 acções, títulos que serão
assinados por dois administradores, podendo as assinaturas ser de chan-
cela.

4 � A divisão ou concentração de títulos pode ser feita a pedido
dos accionistas.

5 � O custo das operações de divisão ou concentração, de registo
de transmissão e de conversão de acções escriturais em tituladas e
vice-versa, será suportado pelos accionistas interessados.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955921

JACTITO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5159/941207; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 36/
20020409.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 3 609 640$, realizado em dinheiro, pelas sócias na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, correspondendo a duas
quotas: uma de 19 000 euros, pertencente à sócia Studio Services,
Limited; e uma de 1000 euros, pertencente à sócia Piedade &
Pinheiro, L.da

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955913

NOVO RUMO � DIVISÃO E MANUTENÇÃO DE BARCOS
DE RECREIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5152/941205; identificação de pessoa colectiva n.º 503324507;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 126/20020322.

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

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Teor do artigo alterado:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955905

FÁTIMA BÍVAR & LUÍS MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5143/941129; identificação de pessoa colectiva n.º 503313211;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/20020218.
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Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

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

iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor nomi-
nal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002955891

LUÍS SOUSA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5377/950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503366617;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 24/20021128.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º e n.º 1 do artigo 2.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HONORIS � Consultadoria e
Informática, L.da, tem a sua sede na Rua de São Francisco Xavier, 94,
freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

1 �A sociedade tem por objecto a consultadoria empresarial; co-
mércio e serviços de electrónica e informática.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002087326

LISBOA � 3.A SECÇÃO

RUI QUARESMA DE ALMEIDA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 783/020903; identificação de pessoa colectiva n.º 505916215;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020903.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Quaresma de Almeida � So-
ciedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Campo Grande, 376, freguesia
de Campo Grande, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de cantinas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em espécie, é de
73 200 euros, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des nos termos permitidos por leis, mesmo que o objecto não coinci-
da no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

A sociedade assuma desde já as obrigações decorrentes de negócios
jurídicos celebrados em seu nome pelo gerente, bem como a aquisição
para a sociedade de quaisquer direitos antes do registo definitivo do
contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 19.º do Código
das Sociedades Comerciais.

É seu sócio, Rui Quaresma de Almeida.

Certifico ainda, a reprodução integral do relatório do revisor oficial
de contas, relativo às entradas em espécie.

Relatório do revisor oficial de contas nos termos do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Introdução

4 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-
go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à realiza-
ção em espécie por Rui Quaresma de Almeida, portador do bilhete de
identidade n.º 4229598, emitido por Lisboa, em 31 de Outubro de
2000, residente na Rua de António Ferreira, 2, 3.º, esquerdo, Bobadela,
Sacavém, contribuinte fiscal n.º 148343945, da quantia de
14 675 282$40, referente a uma quota com o valor nominal de
73 200 euros e com o prémio de emissão de 4,16 euros, subscritas no
capital da sociedade (a constituir) Rui Quaresma de Almeida � Socie-
dade Unipessoal, L.da

5 � A realização em espécie consiste na entrega de uma quantia
líquida de um conjunto de activos e passivos propriedade de Rui Qua-
resma de Almeida, que se descrevem em anexo, e que teve por base
os elementos contabilísticos de 31 de Dezembro de 2000.

6 � Os bens, direitos e obrigações foram avaliados pela quantia de
14 676 116$, de acordo com o critério do custo histórico.

Responsabilidades

4 � A avaliação dos bens, direitos e obrigações, foi por nós efec-
tuada, sendo de nossa responsabilidade a razoabilidade de tal avaliação
e a declaração de que o valor atingido é suficiente para a realização
pretendida.

Âmbito

5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem os Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841-Verificação das Entradas para Realização de Capital das
Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado
com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se os
valores das entradas atingem ou não o valor nominal das acções (ou
quota) atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas, acrescido
dos prémios de emissão (e da contrapartida a pagar pela sociedade, se
aplicável). Para tanto o referido trabalho, incluiu:

a) A verificação da existência dos bens, sua operacionalidade e
utilidade para a sociedade ou facilidade da sua conversão em dinheiro;

b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência
de eventuais ónus ou encargos;

c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A determinação do valor atribuído aos bens pela avaliação.
6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração

7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores
encontrados atingem o valor nominal da quota atribuída ao sócio de
73 200 euros, que efectuou tal entrada, acrescido do prémio de emis-
são de 4,16 euros.
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Balanço

Exercício

Código das contas Activo

AB A/P A/L

42+442+448 Imobilizações corpóreas ....................................... 23 266 612$ 15 950 661$ 7 315 951$
32 a 37 Circulante: Existências: ......................................... 9 289 325$ 9 289 325$
11 a 14 Depósitos Bancários e Caixa ................................ 6 137 432$

Total do Activo ........................................ 32 555 937$ 15 950 661$ 22 742 708$

Código das contas Capital Próprio

51 Capital ......................................... 10 998 838$
88 Resultado líquido do exercício ..... 3 677 278$

Total do Capital Próprio .................... 14 676 116$

Código das contas Passivo

21/6 Dívidas a Terceiros � Curto Prazo 8 066 592$

Total do Passivo ........................... 8 066 592$

Total do Capital Próprio e do Passivo ......... 22 742 708$

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001083203

SOCI � SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO INDEPENDENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 632/890420; identificação de pessoa colectiva n.º 501979409.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22 e à apresentação n.º 60/021203.
Cessação das funções de Miguel Maria Sá Pais do Amaral, por re-

núncia em 27 de Dezembro de 2001.

Inscrição n.º 25 à apresentação n.º 61/021203.
Designação de administrador, por deliberação de 28 de Dezembro de 2001.
Período: até ao final do biénio de 2000-2001.
Bartolomeu de Albuquerque Soares de Albergaria de Noronha, sol-

teiro, maior, Rua do Contador, 6, Ponta Delgada � presidente.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082231

VI-TAGUS � EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 561/990614; identificação de pessoa colectiva n.º 504747681.

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 3/021206.
Deslocação de sede: Avenida de D. João II, lote 1.02.22, 1.º, Edifício

Nascente (Parque das Nações), freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001148046

OTLIS � OPERADORES DE TRANSPORTES
DA REGIÃO DE LISBOA, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21/960709.

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

Inscrição n. 4 à apresentação n.º 39/021028.
Designação do conselho de administração e fiscal único, por deli-

beração de 20 de Setembro de 2002.
Período: quadriénio de 2000-2003.
Presidente: José Manuel Clemente Ascensão, casado, Rua de Virgínia

Vitorino, 11, 6.º, esquerdo, Lisboa.
Administrador delegado: João Francisco dos Reis Simões, casado,

Rua do Dr. Leite de Vasconcelos, 2, Alapraia, Estoril, Cascais.
Vogais: José Manuel Sousa do Nascimento, casado, Rua de Maria

Brown, 11, 7.º-A, Lisboa;
Maria Regina Lourenço Ferreira, casada, Rua do Professor Vieira

de Almeida, 1, 6.º, direito, Lisboa;
António Manuel Lupi Corrêa Sampaio, casado, Rua de Ribeiro

Sanches, 21, 2.º, Lisboa;
Martinho Manuel dos Santos Costa, casado, Praça de Bernardo

Santareno, 3, 2.º,-B, Lisboa; e
José Manuel de Sá Guimas, casado, Urbanização Quinta Nova,

lote 41, 7.º, Odivelas.
Fiscal único � Manuel Oliveira Rego, revisor oficial de contas,

Avenida Praia da Vitória, 73, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082223

SECCOLOR � ACTIVIDADES METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 232/820816; identificação de pessoa colectiva n.º 501301186.

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

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 20/021205.
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082215

SO ON � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 911/011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505772116.

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 47/020214.
Deslocação de sede: Rua de Alves Torgo, 2, 1.º-A/B, freguesia de

São Jorge de Arroios, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082185
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TÁXIS AVANÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 651/671108; identificação de pessoa colectiva
n.º 500708002; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 24 e 25/021209.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de Luciano de Almeida Nunes Bento, por renún-
cia de 4 de Dezembro de 2002, e alterado parcialmente o pacto, quan-
to aos artigos 1.º e 6.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Táxis Avanço, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Vasco Mendonça Alves, 2, rés-do-chão, esquerdo,
em Lisboa, freguesia do Beato.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, será exercida pelos gerentes a de-
signar em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes o sócio,
Américo Manuel de Paiva Antão, e o não sócio Manuel Diniz Trin-
dade, casado, residente em Lisboa, na freguesia da Graça, na Travessa
da Nazaré, 16, direito.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos os
seus actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001148470

SGS QUALITEST PORTUGAL � REGULAÇÃO
DE SINISTROS E INSPECÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 009/721211; identificação de pessoa colectiva n.º 500399514.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e à apresentação n.º 5/021209.
Cessação das funções do gerente, em 31 de Outubro de 2002, por

destituição.

Inscrição n.º 9 à apresentação n.º 6/021209.
Designação de gerente, em 31 de Outubro de 2002, de Ana Paula

Ribeiro de Pina Teixeira de Melo Amaro, casada, Rua de Cristóvão
Colombo, 16, 6.º, direito, Odivelas.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. �A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001169159

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FORÇA DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 544; identificação de pessoa colectiva n.º 501585516; en-
trada/data: 664/030213.

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.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002458081

VALOIL � COMÉRCIO DE PETRÓLEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 924/780321; identificação de pessoa colectiva n.º 500708509;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 122/020104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 1 000 000$ para 5000 euros, com redeno-
minação do capital para euros e alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor
nominal de 4750 euros, do sócio João Gonzalez Alves Valladares; e
outra de 250 euros, da sócia Maria Luísa Silva Lopes d�Oliveira
González Valladares.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082339

URBISÉCULO � CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 226; identificação de pessoa colectiva n.º 504512641; en-
trada/data: 1972/030506.

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.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002458219

TECNICON � EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 636/770604; identificação de pessoa colectiva
n.º 500663262.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e à apresentação n.º 53/
030128.

Cessação das funções de António Maria Graça Marques, por renún-
cia em 7 de Janeiro de 2003.

Inscrição n.º 24 à apresentação n.º 54/030128.
Designação de administrador, por deliberação de 10 de Janeiro de

2003.
Período: até ao final do mandato em curso de 2001-2003.
João Manuel Alves Mateus, divorciado, Avenida do Atlântico, 16,

rés-do-chão, Colares, Sintra.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082312

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO GILÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 719/781010; identificação de pessoa colectiva n.º 500799113;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 85/021115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 700 000$ para 5000 euros, com redenominação
do capital para euros e alteração parcial do contrato social quanto ao
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro é de
5000 euros e representa-se por duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada um dos sócios, Armando Fialho Costa e Domingos Nasci-
mento Ochoa.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082320

TEBRA � DECORAÇÕES E UTILIDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 520/751024; identificação de pessoa colectiva n.º 500422605.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e à apresentação n.º 13/021024.
Cessação das funções de Vítor Manuel Lisboa da Silva Viana, por

renúncia em 24 de Setembro de 2002.

Inscrição n.º 24 à apresentação n.º 14/021024.
Designação de administrador único, em 30 de Setembro de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso de 2001-2004.
Luís Alberto Pinto Dinis de Abreu, casado, Rua de Manuel Macha-

do Benitez, 10, Vila Nova de Azeitão, Azeitão.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001129831

RAMOS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 956/760316; identificação de pessoa colectiva n.º 500580413.

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 19/021029.
Cessação das funções de Fernanda da Luz Martins Ramos, por re-

núncia em 6 de Julho de 2001.

Inscrição n.º 8 à apresentação n.º 20/021029.
Designação de gerentes em 6 de Julho de 2001, de João José Martins

Ramos e Maria Margarida Martins Ramos.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001126018

SOPONATA � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE NAVIOS TANQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 548/470703; identificação de pessoa colectiva n.º 500273898.

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

Inscrição n.º 50 à apresentação n.º 14/030116.
Designação de administrador, em 26 de Setembro de 2002, por

cooptação, de José Manuel Gonçalves de Morais Cabral, casado, Rua
do Salitre, 179, 2.º, direito, Lisboa.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 50 e à apresentação n.º 6/030401.
Ratificada por deliberação de 14 de Março de 2003.

Mais certifico que, pela entrada n.º 1344, de 1 de Abril de 2003,
foram depositados os documentos referentes à prestação de contas
simples e consolidadas de 2002.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000680941

TELCOM � ELECTRÓNICA E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4/881020; identificação de pessoa colectiva n.º 502051205.

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

Inscrição n.º 6 à apresentação n.º 14/021031.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001126689

SOFITUR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3021/911205; identificação de pessoa colectiva n.º 502659335.

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

Inscrição n.º 8 à apresentação n.º 9/030321.
Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 7 de Março de

2003.
Período: quadriénio de 2003-2006.
Presidente: João Carlos Ribeiro Pereira de Sousa, casado, Avenida

das Forças Armadas, 51, 7.º, Lisboa.
Vogais: Nuno Miguel Ribeiro Pereira de Sousa, casado, Rua do Pro-

fessor Carlos Alberto da Mota Pinto, lote 4-B, 10.º, esquerdo, Lis-
boa; e

Manuel João de Matos Silva Alves Ribeiro, casado, Rua do Profes-
sor Salazar de Sousa, 22, 5.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Afonso Diz & Santos Silva, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Bairro de São José, 35, 3.º-B/C, Lisboa;
suplente � Joaquim dos Santos Silva, Bairro de São José, 35, 3.º-B/C,
Lisboa, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001014465

TRANSITEC PORTUGAL ENGENHEIROS
CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 126/000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504793152.

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 15/021106.
Deslocação de sede: Avenida da Liberdade, 144/156, 6.º, esquerdo,

freguesia de São José, Lisboa.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001120109

TELEMILÉNIO � TELECOMUNICAÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 468/000615; identificação de pessoa colectiva n.º 504843338.

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 5/021202.
Cessação das funções de Anders Bjoerkman e de Magnus Manderson,

por renúncia em 15 de Dezembro de 2000 e 1 de Julho de 2002, res-
pectivamente.

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 6/021202.
Designação de gerentes, em 28 de Outubro de 2002.
Lars-Johan Jarnheimer, casado, residente em 75 Route de Louguy,

8080, Bertrange, Luxemburgo; e
Jean Louis Constanza, casado, residente com o anterior.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001141351
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O. D. C. � ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 724/000925; identificação de pessoa colectiva n.º 505108682.

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 20/021105.
Deslocação de sede para o Edifício dos Armadores, 4-B, 1.º,

Docapesca de Pedrouços, freguesia de Santa Maria de Belém, Lisboa.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001129971

USINA DA PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 919/011004; identificação de pessoa colectiva n.º 504316168;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 22 e 23/021203.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de Rita Ulrica Guimarães Roquete Soares de Oli-
veira, por renúncia de 7 de Outubro de 2002, e aumentado o capital
social de 7481,97 euros para 24 939,90 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, n.º 1, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 24 939,90 euros, dividido em três quotas no valor nomi-
nal de 8313,30 euros, cada uma na titularidade dos sócios Pedro
António Ferreira Paixão, Manuel Branquinho da Fonseca Soares de
Oliveira e de Gustavo Fernando Suarez.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, desde
já nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082282

OSVALDO CORREIA & MÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2270/900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502387807;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 33, 36 e 37/021105.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de Osvaldo da Cunha Correia, por renúncia de
23 de Outubro de 2002, e alterado parcialmente o pacto social quan-
to aos artigos 3.º, 4.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

3.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.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral e por
deliberação da mesma assembleia geral, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital, até ao décuplo do capital social, fican-

do todos os sócios a elas obrigados, na proporção das respectivas
quotas.

8.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, será confiada a sócios ou não só-
cios, designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes, ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Incluem-se nos poderes de gerência, tomar de arrendamento

quaisquer imóveis, bem como alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos, adquirir ou locar quaisquer viaturas, e ainda alienar ou locar, a
título oneroso, quaisquer bens móveis, imóveis ou estabelecimentos
comerciais.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001120028

SOCER POMBAL  DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4882/940202; identificação de pessoa colectiva n.º 503174521.

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

Inscrição n.º 7 à apresentação n.º 14/020705.
Designação dos órgãos sociais, em 28 de Março de 2002.
Período: quadrinénio de 2002-2005.
Conselho de administração: presidente � António Manuel

Henriques Jorge Ferreira; vice-presidente � Vítor Henriques Lagoa;
secretário � Carlos Alberto Henriques Gomes Pereira.

Fiscal único: efectivo � Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Rua de Antero de Quental, 639, Porto; su-
plente � António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, salas 201/203, Porto.

Mais certifico que, pela entrada n.º 8469, de 5 de Julho de 2002,
foram depositados os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001085532

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DA VERDIZELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 720/890519; identificação de pessoa colectiva n.º 502163178;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 50/021211.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 24 940 euros para 195 000 euros, tendo sido
alterado parcialmente o pacto social quanto ao artigo 3.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 195 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
97 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082240

RACINOR � SOCIEDADE DE CONSULTORES EM GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 797/801031; identificação de pessoa colectiva n.º 501107398.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 11/021209.
Designação de gerente, em 20 de Janeiro de 2002, de Fernando

Sérgio da Silva Fonseca.

Mais certifico que, pela entrada n.º 18 220, de 9 de Dezembro de
2002, foram depositados os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000566820

ROXO, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1448/900122; identificação de pessoa colectiva n.º 502274522.

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 14/021203.
Deslocação de sede para a Avenida de Miguel Bombarda, 117, 1.º,

freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082258

REPCAR � PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3346/920415; identificação de pessoa colectiva n.º 502745665.

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

Inscrição n.º 7 à apresentação n.º 7/021209.
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000640958

VERTEC � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4255/930422; identificação de pessoa colectiva n.º 502974583;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 33/020213.

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:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros e
corresponde à soma das quotas dos sócios, do seguinte modo: Edeltrand
Vera Schmiderg, uma quota no valor nominal de 4750 euros; e José
Serra Ferreira Mendes, uma quota no valor nominal de 250 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082266

1.10 � CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 816/010831; identificação de pessoa colectiva
n.º 505617064.

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

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 46/021218.
Designação de administrador, em 14 de Outubro de 2002, de Luís

Pedro Vieira Piques Serpa, casado, Rua de António Xavier Machado
e Cerveira, lote 57, 3.º, direito, Paço de Arcos.

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 45/021218.
Cessação das funções de Jorge Manuel Dias, por renúncia em 22 de

Agosto de 2002.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000983022

URBIFLASH � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9553/990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504362631;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/021213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 24 940 euros para 60 000 euros e alteração
parcial do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
60 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de
20 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001189257

SAINCO � SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES
DE CONTROLO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 394/000518; identificação de pessoa colectiva
n.º 504968882.

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 15/021211.
Cessação das funções de José Luís Burgos de la Maza, José Ignácio

del Barrio Gomez e de Javier Salgado Leirado, por renúncia em 18 de
Fevereiro de 2002.

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 16/021211.
Designação de administrador, em 20 de Fevereiro de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso de 2000-2003.
Presidente: Pedro Francisco Rodriguez Ramos, casado, Calle

Tamarguillo, 29, Sevilha, Espanha.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001148593

REALMAIFE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 103/670624; identificação de pessoa colectiva
n.º 500450358.

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

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 27/021223.
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2002.
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Mais certifico que, pela entrada n.º 19 045, de 23 de Dezembro de
2002, foram depositados os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082274

SOPONATA � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE NAVIOS TANQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 548/470703; identificação de pessoa colectiva n.º 500273898.

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

Inscrição n.º 51 às apresentações n.os 7 e 8/030401.
Designação de administradores, por deliberação de 14 de Março de

2003.
Período: até ao final do mandato em curso de 2002-2004.
Manuel Van Hoof Ribeiro, casado, Rua de Pedro de Barcelos, 82,

Cascais;
Ragnar Belck-Olsen, casado, Meridien House, 51, St. George�s

Avenue, Westoe Village, South Shields, NE33 3EH, Inglaterra.
O administrador José Salomão Coelho Benoliel, foi designado vice-

presidente, do conselho de administração.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001019041

OLIVEIRAS, PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS, S. G. P.S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 959; identificação de pessoa colectiva n.º 504969919; en-
trada/data: 16 138/021017.

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.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001128860

OCTAL � ENGENHARIA DE SISTEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 788; identificação de pessoa colectiva n.º 501774360; en-
trada/data: 15 351/021001.

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.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001101015

VINETO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8987; identificação de pessoa colectiva n.º 504663364; entra-
da/data: 18 553/021216.

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.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001189478

TICKET LINE � LINHA DE RESERVAS
PARA ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9802; identificação de pessoa colectiva n.º 504691031; entra-
da/data: 15 700/021008.

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.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002458200

TVLAB � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS INTERACTIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 434; identificação de pessoa colectiva n.º 504281376; en-
trada/data: 15 349/021001.

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.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001100990

UPSET � DISTRIBUIÇÃO E CONCEPÇÃO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 117; identificação de pessoa colectiva n.º 505785544; en-
trada/data: 17 599/021122.

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.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001120648

TABACARIA RUIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 241; identificação de pessoa colectiva n.º 500476845; en-
trada/data: 763/030220.

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.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001085591

SOLVAYFARMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 803/660527; identificação de pessoa colectiva n.º 500225249.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e à apresentação n.º 8/021211.
Cessação das funções de Rainer Dieter Langer, por renúncia em

20 de Novembro de 2002.

Inscrição n.º 25 à apresentação n.º 9/021211.
Designação de gerente, em 29 de Novembro de 2002, de Álvaro

Pereira Rosa, casado, Rua do Tenente Coronel Ribeiro dos Reis, 10,
2.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001148089
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SOLTUBIM � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 404/020401; identificação de pessoa colectiva n.º 500418691.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e à apresentação n.º 58/021203.
Deslocação de sede para a Rua de D. Fuas Roupinho, 9-B, freguesia

de São João, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082177

O SEMPRE EM PÉ � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 872/760223; identificação de pessoa colectiva n.º 500390924;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 24/021008.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 500 000$ para 5000 euros, com redenominação
do capital para euros e alteração parcial do contrato quanto ao arti-
go 3.º e aditado o 13.º, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 3333 euros, perten-
cente ao sócio António José Baptista da Silva; e uma do valor nomi-
nal de 1670 euros, pertencente ao sócio António Manuel Feliciano
da Silva Carvalho.

13.º

Os gerentes podem desistir, confessar e transigir em quaisquer ac-
ções em que a sociedade seja parte, e substabelecer tais poderes em
mandatário judicial.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001104324

SILMECAR � ARTIGOS DE CAMPISMOS
E CARAVANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3378/920429; identificação de pessoa colectiva n.º 502755342.

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 26/021212.
Deslocação de sede: Avenida do Brasil, 114-C, freguesia de São João

de Brito, Lisboa.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082304

VÍTOR DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2724/910809; identificação de pessoa colectiva n.º 502612932;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/030421.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 1 000 000$ 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 integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros e
correspondente à soma das seguintes quotas: duas de 1500 euros cada

uma, pertencente aos sócios Vítor Manuel Gago de Sousa e Maria do
Céu Marcelino Cartuxo de Sousa; e duas de 1000 euros, cada uma
pertencente aos sócios Luís Filipe Cartuxo de Sousa e Vasco Miguel
Cartuxo de Sousa.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003172785

SINALPLANO � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS
DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2668/910123; identificação de pessoa colectiva n.º 502486848.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e à apresentação n.º 13/021202.
Cessação das funções dos gerentes Zuraida Simões Martins Gargalo

e José Manuel Samudio Currito Gargalo.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 14/021202.
Deslocação de sede para a Avenida do Conselheiro Bariona de

Freitas, 11-B, freguesia de Benfica, Lisboa.

Inscrição n.º 7 à apresentação n.º 15/021202.
Designação de gerentes, em 25 de Novembro de 2002, de Telmo

Alexandre Garcia Jesus Sousa e Joaquim Jesus Sousa.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001141360

ZELMA, SAPATARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5149/940622; identificação de pessoa colectiva n.º 503215686.

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

Inscrição n.º 5 à apresentação n.º 28/021218.
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082290

URBESTREET � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 895/021016; identificação de pessoa colectiva n.º 506278999;
data: 030430.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2002.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002957380

URBESTREET � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 895/021016; identificação de pessoa colectiva
n.º 506278999; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 35 e 36/030430.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções dos administradores Isabel Maria de Carvalho
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Cardoso, Isabel Alexandra Henriques Gonçalves Ferreira e de Luís
Miguel Reis de Almeida, e da fiscalização de J. Monteiro & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e de Mendes, Ferreira
& Soutinho, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por renúncia
em 24 de Março de 2003, e a seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 24 de Março de 2003.
Período: triénio de 2003-2005.
Administrador único � Alexandre Jorge Graça Pinto da Costa,

casado, Rua de Alfredo Keil, 237, 9.º, direito, Porto.
Fiscal único: efectivo � J. Ferreira Ribeiro & Associados, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida de Fernão de Maga-
lhães, 1134, 1.º, Porto; suplente � Joaquim Ferreira Ribeiro, Rua
de Oliveira Martins, 181, habitação 1.4, Porto, revisor oficial de
contas.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002957398

ROSON � CONSULTORIA ECONÓMICA E FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 821/020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506185168;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/020913.

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

CAPÍTULO I
Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Tipo social e denominação

1 � A sociedade é uma sociedade comercial por quotas.
2 � A sociedade adopta a denominação ROSON � Consultoria

Económica e Financeira, L.da

ARTIGO 2.º

Duração

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado.
2 � A sociedade dará início às suas actividades na data da outorga

da escritura pública de constituição, sem prejuízo do disposto na lei,
acerca dos actos celebrados em nome da sociedade antes da sua inscri-
ção no Registo Comercial.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto:
a) A prestação de serviços na área de gestão, consultoria a empre-

sas industriais, imobiliárias e comerciais em geral;
b) Representação de negócios da titularidade de outras empresas,

bem como de marcas de produtos industriais e comerciais, compra de
imóveis para revenda, promoção de projectos imobiliários e elabora-
ção de projectos e estudos de âmbito económico e financeiro;

c) Prestação de todos os serviços conexos com os anteriormente
mencionados.

2 � No exercício da sua actividade social a sociedade pode não só
participar no capital de outras sociedades, mas também adquirir e alie-
nar prestações no capital de outras sociedades, ainda que, tanto num
caso, como noutro, tais sociedades tenham objecto social diferente,
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quaisquer
agrupamentos complementares de empresas, associações em partici-
pação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante, e partici-
par na sua administração e fiscalização.

ARTIGO 4.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Castilho, 32, 9.º, em Lisboa,
freguesia do Sagrado Coração de Jesus.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social pode ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para um concelho limítrofe e poderá
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção, em Portugal ou no estrangeiro.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota com o
valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Victorino Ramon
Roson Ferreiro; e outra quota com o valor nominal de 100 euros,
pertencente ao sócio António Alexandre de Almeida e Noronha da
Cunha Reis.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

Os sócios poderão realizar prestações suplementares até ao mon-
tante global de 10 000 euros.

CAPÍTULO III
ARTIGO 7.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos da sociedade são a assembleia geral e a gerência.
2 � Quando se verificarem as situações previstas no artigo 262.º

do Código das Sociedades Comerciais, a sociedade designará um revi-
sor oficial de contas para proceder à fiscalização das suas contas.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A administração e representação da sociedade perante tercei-
ros, em juízo ou fora dele, compete a um ou mais gerentes.

2 � A duração dos mandatos dos gerentes é de três anos.
3 � Os gerentes devem praticar os actos que forem necessários ou

convenientes para a realização do objecto social, com respeito pelas
deliberações dos sócios, incluindo o plano actual de actividades apro-
vado pela assembleia geral.

4 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente ou,
havendo mais, com a assinatura conjunta de dois gerentes ou de um
gerente e um procurador.

5 � A gerência pode constituir mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

6 � Fica desde já nomeado gerente da sociedade, Victorino Ramon
Roson Ferreiro.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente,
por sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 � Salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades ou es-
tabeleça prazo mais longo, as assembleias gerais serão convocadas por
meio de carta registada, expedida com a antecedência mínima de
15 dias, a qual deverá indicar a ordem de trabalhos.

3 � A presidência da assembleia geral caberá ao sócio que possuir
ou representar maior fracção do capital.

ARTIGO 10.º

Deliberações dos sócios

1 � Estão sujeitas a deliberação dos sócios, além de outras que a
lei indicar, as seguintes matérias:

a) A amortização de quotas, a aquisição, a alienação e a oneração
de quotas próprias;

b) A exclusão e exoneração de sócios;
c) A nomeação de destituição dos gerentes, bem como a fixação

das respectivas remunerações;
d) A aprovação do relatório de gestão e das contas de exercício,

atribuição de lucros e o tratamento dos prejuízos;
e) A exoneração de responsabilidade dos gerentes;
f) A proposição de acções pela sociedade contra gerentes e sócios,

bem como a transacção e desistência nessas acções;
g) A alteração do contrato de sociedade;
h) A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade e o re-

gresso da sociedade, dissolvida à actividade;
i) Redução e aumento do capital social, com ou sem entrada de

novos sócios;
j) Consentimento para a cessão de quotas.
2 � Na falta de disposição legal ou estatutária em contrário, as

deliberações sociais serão tomadas por uma maioria qualificada de votos
correspondentes a, no mínimo, 75% do capital social.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 182 � 8 de Agosto de 2003 16 990-(73)

ARTIGO 11.º

Cessão de quotas e direito de preferência

1 � A cessão total ou parcial de quotas a terceiros estranhos à
sociedade, carece do consentimento expresso da sociedade.

2 � Em caso de cessão de quotas têm primeiro o direito de prefe-
rências os sócios, e depois a sociedade.

3 � O sócio que queira ceder a sua quota a terceiros deverá comu-
nicar tal intenção aos sócios, e à sociedade, indicando as condições
em que se propõe efectuar a cessão, nomeadamente, o respectivo
preço e condições de pagamento.

4 � O exercício do direito de preferência, tem de ser comunicado
ao sócio cedente, por meio de carta registada com aviso de recepção,
no prazo máximo de 60 dias, após a data da comunicação prevista no
número anterior.

5 � A autorização da sociedade prevista no n.º 1 deste artigo deverá
ser precedida da deliberação dos sócios, com o voto favorável de sócios
que representem no mínimo 75% do capital social.

ARTIGO 12.º

Amortização de quotas

A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota de cada um dos
sócios ou fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro, desde que total-
mente liberada, sempre que venha a verificar-se algum ou alguns dos
factos a seguir mencionados:

a) Dissolução, falência, insolvência, morte de um dos sócios titulares;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito a

procedimento judicial, administrativo, executivo, e se estiver para
proceder ou se tiver já procedido à arrematação, adjudicação ou ven-
da judicial, desde que esse diligência se mantenha por período não
inferior a 30 dias, a contar da notificação à sociedade;

c) Por acordo de partes;
d) Morte ou incapacidade dos sócios.

ARTIGO 13.º

Lucros

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, podendo inclusivé não ser distribuído na íntegra.

CAPÍTULO IV
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 14.º

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder aos levantamentos
necessários sobre a conta bancária aberta em nome da sociedade, onde
foi depositado o montante correspondente à realização do capital
social, com vista a efectuar todos os pagamentos relativos à consti-
tuição e registo da sociedade e sua instalação e funcionamento, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assim como todos aqueles paga-
mentos que se relacionarem com o estabelecimento e condução dos
negócios da sociedade.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001083289

RITA SILVEIRA & CASTRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 945/021104; identificação de pessoa colectiva n.º 505708213;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/021104.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Rita Silveira & Castro, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de São João da Mata, 57,
1.º, em Lisboa.

2.º

O seu objecto social é o comércio de acessórios de moda.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde a uma única quota, pertencente à sócia.

4.º

A gerência da sociedade, fica a cargo da sócia única, Rita Maria
Martins Mota da Silveira e Castro Neto, desde já nomeada gerente.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001127057

SERVIWORK � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 877/021008; identificação de pessoa colectiva n.º 506261336;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/021008.

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

1.º

A sociedade adopta a firma SERVIWORK � Serviços e Equipa-
mentos Electromecânicos, L.da, vai ter a sua sede na Avenida de Elias
Garcia, 172, 1.º, direito, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, con-
celho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro ponto do
País.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de monta-
gem, reparação e manutenção de equipamentos mecânicos e eléctri-
cos e importação e exportação de equipamentos electromecânicos
para a indústria civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, que corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Maurizio Rozzi; e
outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Maria Te-
resa dos Santos Nunes.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, fica a cargo dos gerentes eleitos em assembleia geral, fi-
cando desde já nomeado gerente, o sócio Maurizio Rozzi.

§ 1.º Os gerentes terão direito a qualquer remuneração, salvo se o
contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é neces-
sária a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre, ficando
desde já autorizada a sua divisão, porém, quando para terceiros, de-
pende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em primei-
ro lugar, e a sociedade em segundo, do direito de preferência.

6.º

Os lucros anualmente apurados, depois de deduzida a percentagem
para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

7.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 por um deles, enquanto a quota se mostrar
indivisa.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001104235

VITALIMOVE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 149/020103; identificação de pessoa colectiva



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 182 � 8 de Agosto de 200316 990-(74)

n.º 505891670; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 30/021125.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Fernando Vitalino Marques de
Bastos e de Fernando Marques Castelão, por renúncia em 14 de Ou-
tubro de 2002.

14 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000791131

TEMPLE � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8741/991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504800280;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 41/020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos membros do conselho de administração e fiscal úni-
co, em 26 de Março de 2002.

Período: ano de 2002.
Conselho de administração:
José Carlos Pereira Coutinho de Brito Camacho, Rua do Dr. Teófilo

Braga, 6, 2.º, Lisboa.
Bernardo Maria Igrejas Horta e Costa, Rua dos Navegantes, 40,

3.º, Lisboa.
Filipa Alexandra Morais da Fonseca Santos, Rua de Fernando de

Oliveira, 7, 4.º, esquerdo, Santo António dos Cavaleiros, Loures.
Fiscal único: efectivo � Freire, Loureiro & Associados, Sociedade

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001147201

TÁXIS COLMEALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 144/680914; identificação de pessoa colectiva n.º 500453861.

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

Inscrição n.º 8, com a apresentação 23/021205 � Designação de
gerente, em 2 de Dezembro de 2002, Olinda de Jesus Dias Madureira,
Praceta de Ângelo Lima, 1, rés-do-chão, D, Amadora.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001082193

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CORPO CRIATIVO � AGÊNCIA DE ARTISTAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 691/011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505596601;
entrada/data: 8353/040702.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375291

CATERING � CABRITA & CAÇADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7508/980925; identificação de pessoa colectiva n.º 502999411;
entrada/data: 18 435/131202.

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 Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001233205

QGI � GESTÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO
DA QUALIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8464/990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504672800;
entrada/data: 7144/010702.

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 Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374449

QUINTA DAS VINHAS DE AREIA
SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8685/991228; identificação de pessoa colectiva n.º 504691457;
entrada/data: 8331/040702.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375356

MB 50 � GESTÃO E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4796/951107; identificação de pessoa colectiva n.º 503527947;
entrada/data: 8597/050702.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375801

CONTECTO � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3291/940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503143251;
entrada/data: 8450/050702.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375780

CASA E DURAÇÃO � SOCIEDADE FORNECEDORA
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3085/931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503102571;
entrada/data: 8614/050702.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375771
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CREARIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 026/010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505192500;
entrada/data: 8687/050702.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374368

M. DIAS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 338/860206; identificação de pessoa colectiva n.º 501418083;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 79/011227.

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 realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, de 2500 euros, pertencente uma a cada uma das sócias.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392790

COSTA & CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 710/830120; identificação de pessoa colectiva n.º 501356525;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 83/011227.

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:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado, corres-
pondendo à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros, cada, perten-
cendo uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392803

CENTRO DE DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO
PROFESSOR MÁRIO G. LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 526/811210; identificação de pessoa colectiva
n.º 501240020; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 179/
011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 2.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de seis quotas: uma de 250 euros, pertencente
ao sócio Mário Gastão Rodrigues Lopes; outra de 250 euros, pertencen-

te à sócia Maria da Graça Ferreira Covas Lourenço Lopes; outra de
500 euros, pertencente à sócia Eugénia Maria Correia Dias; outra de
3700 euros, pertencente à sócia Maria Piedade Bragança Ferreira
Queijada; outra de 150 euros, pertencente à sócia Maria Manuela
Fiuza Ferreira das Neves, e outra de 150 euros, pertencente à sócia
Berta Maria Gonçalves Carôla Cavaco.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392811

PEREIRA & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 018/700324; identificação de pessoa colectiva n.º 500470634;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 141/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 450 000$ para 5000,01 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de 5000,01 euros,
e corresponde à soma de três quotas iguais, de 1666,67 euros, uma de
cada um dos sócios, José Pereira Delgado, Maria Pereira Delgado Catarino
e Maria Manuela Pereira Delgado da Silva.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392846

MÁRIO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 571/770518; identificação de pessoa colectiva n.º 500652511;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 109/011227.

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 é de 5000 euros, está totalmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são de
2500 euros, pertencente ao sócio João Fernando Peres Rosa, e outra
de 2500 euros, pertencente à sócia Maria da Glória Antunes Peres
Rosa.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392838

MONDITECA � MONTAGEM DE DIVISÓRIAS
E TECTOS AMOVÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 745/780215; identificação de pessoa colectiva n.º 500732434;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 402/011227.

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:

3.º

O capital social, inteiramente realizado e representado por todos
os bens e valores do activo social, sujeito ao respectivo passivo,
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conforme escrituração, é de 5000 euros e corresponde à soma de
cinco quotas, sendo duas de 1250 euros, cada, pertencentes ao sócio
Manuel Luís Braga dos Santos, e três, sendo uma de 1250 euros e duas
de 625 euros, cada, pertencentes ao sócio Vítor Manuel Alves da Silva.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392820

CONTAOMES, CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6413/970813; identificação de pessoa colectiva n.º 503935050;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 90/011227.

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 subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, uma de
cada sócio.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392986

CORREIA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 362/610208; identificação de pessoa colectiva n.º 500809569;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 180/011227.

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 corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
1995,19 euros (com a natureza de bem próprio) e outra de
504,81 euros, que perfazem um total de 2500 euros, pertencentes ao
sócio Vasco Miguel Gomes Moreira, e uma de 2500 euros, pertencen-
te à sócia Maria Isabel Condeço Nabais Moreira.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392854

M. DE MELO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 154/600809; identificação de pessoa colectiva n.º 500492360;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 121/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 2.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma de 4750 euros, do sócio Mário
Fernando Morais Ribeiro, e outra de 250 euros, da sócia Isabel Maria
Neto Pereira Lopes Ribeiro.

§ único. Não haverá prestações suplementares de capital, mas qual-
quer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos julgados ne-
cessários nas condições que forem estipuladas.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392862

CASSINA � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 174/880804; identificação de pessoa colectiva n.º 501917233;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 343/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo constantes da escrituração, é de 5000 euros, e
corresponde à soma das duas quotas de 2500 euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios, Asharaf ali Rehemtula e Abdool Mamade
Rehemtula.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392765

CRUZ & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 885/491008; identificação de pessoa colectiva n.º 500722315;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 294/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a seguin-
te redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado, corres-
pondendo à soma de três quotas, sendo uma de 2500 euros, perten-
cente à sócia Madalena Fernandes Marinho Gonçalves, e duas de
1250 euros, cada, pertencendo uma ao sócio João Paulo Marinho
Gonçalves e outra ao sócio José Carlos Marinho Gonçalves.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392897

MERCEARIA LURDINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 679/510716; identificação de pessoa colectiva n.º 500496560;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 189/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 2.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 2.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 iguais, tituladas em nome de cada sócio, Amadeu
Ferreira da Silva e Laurinda dos Anjos Saraiva da Silva.
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O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392900

MADEIRA BOUTIQUE E CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 256/871118; identificação de pessoa colectiva n.º 501885056;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 132/011227.

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 realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado por duas quotas, sendo uma de 4500 euros,
pertencente ao sócio João José de Jesus Madeira, e outra de 500 euros,
pertencente à sócia Carla Alexandra da Conceição Madeira.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392781

PASTELARIA A PORTUGUESA DA ALAMEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1027/890908; identificação de pessoa colectiva n.º 502215089;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 67 e 68/030122.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima referida:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11, com a apresentação 67/

030122 � Cessação de funções dos gerentes Vítor Manuel Antunes
Pereira e José Antunes Pereira, por terem renunciado, em 3 de De-
zembro de 2002.

Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato, quanto
aos artigos 3.º e 5.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 74 819,70 euros e corresponde
à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 61 726,25 euros, per-
tencente ao sócio Alfredo Paulo de Jesus, e outra do valor nominal de
13 093,45 euros, pertencente ao sócio Fernando Luís Marques João.

ARTIGO 5.º

1 � Continuam investidos nas funções de gerentes os sócios Alfredo
Paulo de Jesus e Fernando Luís Marques João.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do geren-
te Alfredo Paulo de Jesus, ou a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal também vier a
ser deliberado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000686486

PREDIMAPO � COMPRA, VENDA, ALUGUER
E GESTÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1492/920310; identificação de pessoa colectiva n.º 502730102;

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/021029.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, com a apresentação 13/
021029 � Cessação de funções da gerente Maria de Fátima da Silva
Brito Francisco, por ter renunciado, em 21 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001172656

POSTEXPRESSO � CORREIO DE CIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 319/910108; identificação de pessoa colectiva n.º 500077568;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 34 e 35/030502.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18, com a apresentação 34/
030502 � Cessação de funções da gerente Vera Martins Pinto Teixeira
Patrício Gouveia, por ter renunciado, em 28 de Abril de 2003.

Inscrição n.º 20, com a apresentação 35/030502 � Nomeação de
um gerente, por deliberação de 30 de Abril de 2003, para o triénio
em curso de 2001/2003: Carlos Maria Cunha Horta e Costa, casado,
Rua de D. João V, 24, bloco C, 6.º, B, Lisboa � presidente.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002379327

PEGITO � CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 582/790502; identificação de pessoa colectiva n.º 500865043;
entrada/data: 020702.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 2001132514

MERCEARIA PÉROLA DAS AVENIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 679/510716; identificação de pessoa colectiva n.º 500496560;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 124, 125, 126 e 127/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 1.º e 2.º ficado com a
seguinte redacção, e nomeação de gerente:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Mercearia Pérola das Avenidas, L.da,
tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Augusto Gil, 21-A, duração por
tempo indeterminado a contar de 1 de Agosto de 1954, e por objecto
o exercício do comércio de mercearia e outro qualquer que deliberar
explorar.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros, pertencen-
tes cada uma a cada um dos sócios, Mário Fernando Morais Ribeiro e
Isabel Maria Neto Pereira Lopes Ribeiro.

Gerentes nomeados, por deliberação de 5 de Dezembro de 2001: Rui
Alberto Caires Pinto Gavina, solteiro, maior, Praceta de Serrado da
Vinha, 3, 3.º, direito, Falagueira, Amadora, e Teresa de Jesus Morais
Ribeiro, solteira, maior.
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Certifico ainda que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, com a apresentação 124/
011227 � Cessação de funções dos gerentes Mário Fernando Morais
Ribeiro e Isabel Maria Neto Pereira Lopes Ribeiro, por terem renun-
ciado, em 5 de Dezembro de 2001.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392919

CRUZ DECOR � DECORAÇÃO E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7763/990106; identificação de pessoa colectiva n.º 504434535;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 168/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º, n.º 1, ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem o capital social integralmente realizado em di-
nheiro, de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma de
4500 euros, do sócio José Rafael Domingues da Cruz, e outra de 500 euros,
da sócia Maria do Rosário Fernandes Gonçalves de Brito e Cruz.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392889

CERVEJANÁRIO � RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6864/980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504083988;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 43/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 600 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores contabilísticos, é de € 5000 e corresponde à soma de três
quotas: uma de valor nominal de € 1666,67, pertencente ao sócio
Paulo Fernando Machado Dantas da Cunha; outra de valor nominal
de € 1666,67, pertencente ao sócio Jorge Manuel Machado Dantas
da Cunha, e outra de valor nominal de € 1666,66, pertencente à sócia
Maria Helena Machado Dantas da Cunha.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392951

MELIARTE � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7246/980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504176668;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 65/011227.

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 realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas: uma do sócio José Luís Benito

e Bismarck de Melo, de valor nominal de 3750 euros, e outra da sócia
Maria de Lurdes Sousa Oliveira Bismarck, com o valor nominal de
1250 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392870

MESCLADO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6782/980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504066340;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 66/011227.

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:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por cinco quotas, pertencentes uma ao sócio
Fernando Manuel Rodrigues Gameiro, com o valor nominal de
1500 euros; outra à sócia Julieta da Conceição de Castro Camilo
Gameiro, com o valor nominal de 1500 euros; outra ao sócio Paulo
Jorge Camilo Gameiro, com o valor nominal de 1000 euros; uma outra
pertencente à sócia Maria Manuel de Assunção Brito Freire, com o
valor nominal de 500 euros, e por último, uma outra quota perten-
cente ao sócio Luís Miguel Camilo Gameiro, com o valor nominal de
500 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392943

QUELHAS & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6751/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504042467;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 281/011227.

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 é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4750 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Rondoni Martins
Quelhas, e outra de 250 euros, pertencente à sócia Maria Manuela
Lima Batista Pereira Martins Quelhas.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392935

PÉ DE ROUPA, VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6692/971218; identificação de pessoa colectiva n.º 504034898;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 255/011227.

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 é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, de 2500 euros, cada,
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pertencendo uma a cada uma das sócias, Amélia Joana Lopes e Rita
Maria Lopes Jorge Conde e Silva.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392927

PLANTUR � SOCIEDADE DE PROJECTOS TURÍSTICOS
E URBANÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 382/811020; identificação de pessoa colectiva n.º 501207465;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 100 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens e valores do activo, conforme escritura-
ção, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros, per-
tencentes, uma a cada um dos sócios, João de Roure Ferreira Roquette
e Maria da Graça da Veiga Pinto Teixeira Roquette.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392978

PENTE E ESCOVA � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 98/970807; identificação de pessoa colectiva n.º 503944343;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 292/011227.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a seguin-
te redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no va-
lor nominal de 4750 euros, pertencente à sócia Alda de Jesus Matos,
e outra de 250 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel Matos Mira.

§ único. Os sócios poderão fazer nos termos e condições a estabele-
cer em assembleia geral, os suprimentos de que a sociedade vier a ne-
cessitar, e a própria sociedade poderá exigir dos sócios prestações su-
plementares de capital até ao montante de 10 vezes o capital social.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392994

CASA DA ÁRVORE � SOCIEDADE EDUCATIVA
DO RESTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2774/930705; identificação de pessoa colectiva n.º 503025224;
entrada/data: 7937/030702.

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. 2001133235

C. M. GOMES � CONFECÇÕES, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2844/930803; identificação de pessoa colectiva n.º 503039306;
entrada/data: 7939/030702.

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. 2001133227

PADARIA TRIGO DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3121/931209; identificação de pessoa colectiva n.º 503102458;
entrada/data: 7200/020701.

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 Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374422

CALISTO & CALISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 39 894/680730; identificação de pessoa colectiva n.º 500500304;
entrada/data: 7562/020702.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 2001133022

CONSTRUÇÕES ÊRNANI LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 855/760218; identificação de pessoa colectiva n.º 500437165;
entrada/data: 7227/020701.

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 Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374511

PHILIP MORRIS (PORTUGAL), EMPRESA COMERCIAL
DE TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 673/800919; identificação de pessoa colectiva n.º 501802123;
inscrição n.º 35; número e data da apresentação: 29/020523.

Certifico que, o texto que se segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 35 à apresentação n.º 29/020523.
Deliberação de redução de capital, em 26 de Abril de 2002.
Montante da redução: 1 038 458,28 euros.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005063096

POWER TRADE � SERVIÇOS DE GESTÃO COMERCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9498/001018; identificação de pessoa colectiva n.º 505122740;
entrada/data: 8315/020704.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375348

MULTIPREDIAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 866/880225; identificação de pessoa colectiva n.º 501948724;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 325/011227.

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, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
correspondente à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes respectivamente, aos sócios António
Edmundo Parro Pedro e Carlos Alberto da Cunha Marques.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002392773

CONDETE � CONSULTADORIA, GESTÃO
E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 091/010418; identificação de pessoa colectiva n.º 504908570;
entrada/data: 8194/020704.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375305

CARDOSO & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 215/780524; identificação de pessoa colectiva n.º 500758360;
entrada/data: 9159/020708.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375453

MANUEL FARIA & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6276/970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503917460;
entrada/data: 8660/020705.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375860

CENACULUM � RELAÇÕES PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3435/940413; identificação de pessoa colectiva n.º 503205028;
entrada/data: 8665/020705.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375852

PALEFIRA � CONSULTORIA, GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7242/980603; identificação de pessoa colectiva n.º 504188402;
entrada/data: 8443/020705.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375810

CARREFOUR � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5035/960219; identificação de pessoa colectiva n.º 503593117;
entrada/data: 8283/020704.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374783

CASA MOR � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3216/940112; identificação de pessoa colectiva n.º 503117765;
entrada/data: 7273/020701.

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 Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374414

PATRIMOR � AGENDA DE DADOS E REALIZAÇÕES
CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3700/940819; identificação de pessoa colectiva n.º 503251224;
entrada/data: 8342/020704.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002374791

MADALENA & REGINA � CABELEIREIRO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9733/001222; identificação de pessoa colectiva n.º 505260700;
entrada/data: 8310/020704.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375321

PPJ � SERVIÇOS DE ESTAFETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 267/010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505594161;
entrada/data: 7756/020703.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 2001133138

4 I � IMPLEMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO
DE INFRAESTRUTURAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 413/010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505593530;
entrada/data: 8326/020704.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375283

CENTURIUM � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 575/010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505459329;
entrada/data: 8133/020704.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2002375275

CIBERBARROS � CONSULTADORIA
E SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 581/010921; identificação de pessoa colectiva n.º 505780488;
entrada/data: 7932/020703.

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. 2001133219

TORRES VEDRAS

ASFALBETÃO � SOCIEDADE INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1661; identificação de pessoa colectiva n.º 502537035; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 5/20030117.

Certifico que, foi alterado o contrato de sociedade quanto ao arti-
go 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de 87 500 euros, pertencente à sócia, Unibetão �
Indústrias de Betão Preparado, S. A; uma do valor nominal de
25 000 euros, e outra do valor nominal de 12 500 euros, ambas per-
tencentes à sócia, Secil, Betões e Inertes � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 2000515185

VILA FRANCA DE XIRA

AUTO TÁXIS FERNANDO LADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5278/010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505419947;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/030228.

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

1 � Cessação de funções de gerente de Luísa Maria Silva Fernandes
Ladeira, por renúncia, em 28 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000355170

RESTAURANTE MESA DE MESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6141/030513; identificação de pessoa colectiva n.º 506569608;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/030513.

Certifico que foi constituída por Ana Alzira Filipe Pau-Real Go-
mes Palminha e Isabel Maria Fontainhas Correia Saaldeld Reis, uma
sociedade por quotas que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante Mesa de Mestre, L.da, que
tem a sua sede na Quinta de São Jorge, no lugar de Serralheira de
Cima, Monte Gordo, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

2.º

O objecto social consiste na restauração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, no valor nominal de
3000 euros, uma de cada uma das sócias, Ana Alzira Filipe Pau-Real
Gomes Palmina e Isabel Maria Fontainhas Correia Saalfeld Reis.

4.º

A administração e representação da sociedade incumbem à gerên-
cia, cujos membros podem ser escolhidos de entre os sócios e estra-
nhos à sociedade, ficando, desde já, nomeadas gerentes ambas as sócias.

§ 1.º Os gerentes serão remunerados, ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

§ 2.º A sociedade vincula-se com as assinaturas de dois gerentes.
§ 3.º Os gerentes não podem obrigar a sociedade em fianças,

subfianças, letras de favor e quaisquer outros actos estranhos aos ne-
gócios sociais.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida entre
os sócios; a estranhos depende do consentimento da sociedade, que
terá direito de preferência em primeiro lugar e os sócios em segundo.
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6.º

Mediante deliberação da assembleia geral, por unanimidade dos
sócios, podem ser-lhes exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global de 60 000 euros.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade todos os suprimentos que en-
tenderem necessários, com ou sem juros, conforme for deliberado em
assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000280269

A. MORAIS � CORRETORES E CONSULTORES
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1251/030411; identificação de pessoa colectiva n.º 501394664.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2002.

21 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000314600

CITÂNIA � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2228/910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502495421;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 15/011219.

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

Reforço de 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 3.º alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondendo a soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros,
uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000927815

ITALAGRO � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2578/920821; identificação de pessoa colectiva n.º 502825014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

23 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2000353398

NBC � ESTUDOS E GESTÃO DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4047/980112; identificação de pessoa colectiva n.º 502851201;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7, averbamento n.º 4 à inscrição
n.º 4 e inscrição n.º 11; números e data das apresentações: 9, 10 e
11/020814.

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

1 � Deslocação da sede para a Praceta de D. Álvaro Vaz de Almada,
10-F, escritório 3, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila
Franca de Xira.

2 � Cessação de funções do fiscal único, Leopoldo Alves e Asso-
ciados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por renúncia, em
24 de Dezembro de 2001.

3 � Nomeação de fiscalização. Data: 31 de Dezembro de 2001.
Fiscal único � Moreira Valente & Associados, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, com sede na Rua do Dr. Ricardo Jorge, 55,
2.º, direito, Porto, representada por José de Oliveira Moreira, revisor
oficial de contas, residente na Rua de Nossa Senhora da Claridade,
351, Maia; suplente: Carlos de Jesus Pinto de Carvalho, revisor ofi-
cial de contas, residente na Rua de José Falcão, 190, 1.º, Porto.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2000923429

PRODUÇÕES TÉCNICAS INDUSTRIAIS
DE METALOMECÂNICA P. T. I., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2317/910801; identificação de pessoa colectiva n.º 502598379.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

19 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000314201

POGALIS � INDÚSTRIA DE MATÉRIAS PRIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2942/931110; identificação de pessoa colectiva n.º 502022450;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 24; número e data da apresenta-
ção: 17/011128.

Certifico que, a sociedade em epígrafe requereu o seguinte acto de
registo:

l � Cessação de funções de gerente de Maria Helena Nogueira
Gonçalves, por óbito.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000280161

DEUSA ADONYS � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5198/010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505448432;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 35/011227.

Certifico que, a sociedade em epígrafe requereu o seguinte acto de
registo:

l � Cessação de funções de gerente de Idalina Rosa Alves Pratas,
por renúncia, em 12 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 1000222814

RESTAURANTE SOL NASCENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 977/800703; identificação de pessoa colectiva n.º 500980551;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 44/011214.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Reforço: 60 250$, realizado por incorporação de reservas.
Teor do artigo 3.º alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 125 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas a saber: uma quota de 62 500 euros,
pertencente ao sócio António Afonso Gonçalves; e uma quota de
62 500 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Gonçalves.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000222813

ITALAGRO � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2578/920821; identificação de pessoa colectiva n.º 502825014;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 1 e 2/020514.

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

1 � Cessação de funções de fiscal único de A. P. Malheiro Veloso
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por renún-
cia, em 1 de Abril de 2002.

2 � Nomeação de fiscal único:
Fiscal único nomeado: Moore Stephens & Associados, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, S. A., Avenida de Frei Miguel
Contreiras, 54, 10.º, Lisboa, representado por António Gonçalves
Monteiro, revisor oficial de contas.

Prazo: Até final do triénio 2001/2003.
Data da deliberação: 5 de Abril de 2002.

23 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 1000222812

EQUIPORAVE � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
PARA PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 964/800328; identificação de pessoa colectiva n.º 500600686;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 28/011221.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Reforço: 550 805$, realizado por incorporação de reservas livres

e da renominalização das acções.
Teor do artigo 5.º (corpo) alterado:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 1 142 750 euros e encontra-se inteiramente
subscrito e realizado em dinheiro e nos demais valores constantes da
respectiva escrituração. O capital social está dividido em 228 550 ac-
ções de valor nominal de cinco euros.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000222811

DESINFESTAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE DESINFESTAÇÕES E SANIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4589/990817; identificação de pessoa colectiva n.º 502204605;

averbamento n.º l à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 4/020307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi averbada a
deslocação da sede para a Rua de Miguel Torga, lote 28, 1.º, esquerdo,
Cabo de Vialonga, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000222810

A. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 921/790703; identificação de pessoa colectiva n.º 500874573;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/011114.

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 legais.
Teor do artigo 3.º alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 100 000 euros e é for-
mado por uma quota, de valor nominal de 51 000 euros, pertencente ao
sócio António Ferreira; uma quota, de valor nominal de 24 000 euros,
pertencente à sócia Isilda Brito dos Santos, e duas quotas, de valor nomi-
nal de 12 500 euros, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias, Zélia
dos Santos Ferreira Pinho Dinis e Maria Helena dos Santos Ferreira.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 1000222848

PORTALEGRE
CRATO

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CRATO

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 1/030314;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030314.

Certifico que a Associação de Bombeiros Voluntários do Crato, pela
inscrição n.º 2 foi registada a designação de directores e do conselho
de fiscalização para o biénio 2002/2003.

Directores designados: Presidente � Virgílio Brandão Ramos, casa-
do, Crato; vice-presidente � António Jacinto Amaro, casado, Crato;
1.º secretário � João José Pousadas Batista, casado, Crato; 2.º secretá-
rio � Francisco Jesus de Matos, casado, Crato; tesoureiro � António
Manuel Ferreira, casado, Crato; 1.º vogal � João António Relvas, ca-
sado, Crato; 2.º vogal � Aníbal Martins Trindade Silva, casado, Crato;
suplentes: Domingos Marchão da Costa, casado, Crato; Alexandrino
Neves Carvalho, casado, Crato, e Firmino de Jesus Roma, casado, Crato.

Conselho fiscal: Presidente: António Belo Salvado Pratas, casado;
vice-presidente � José Manuel Ralo, casado; secretário � João Trin-
dade Capão Rufino, casado.

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2003. � A Ajudante em substituição legal do Con-
servador, Maria Ermelinda Gonçalves Monteiro dos Santos.

3000108305

ELVAS

PIENSOS USAN S. L.

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1351/
030416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030416.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi registada a representação perma-
nente de sociedade estrangeira (Sucursal) em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

Estatutos da sociedade de responsabilidade limitada, de direito espa-
nhol, denominada PIENSOS USAN SL, com o número de contribuinte
fiscal B05152145 e CNAE, n.º 17.71, com sede em Colilia (LA),
Carretera de Ávila a Plasencia, quilómetro 3.

TÍTULO I

Denominação, objecto, duração e sede

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação de Piensos Usan, S. L. e rege-
-se pelos presentes estatutos, de acordo com o preceituado na Lei
n.º 2/1995, de 23 de Março, das sociedades de Responsabilidade
Limitada, e restantes disposições vigentes sobre esta matéria.

ARTIGO 2.º

A sociedade terá por objecto: o fabrico de rações. A exploração e
fomento agrícola e pecuário de propriedades rústicas, e venda,
comercialização e distribuição de todos os seus produtos, a importa-
ção e exportação dos mesmos. Tais actividades poderão ser desen-
volvidas pela sociedade total ou parcialmente de modo indirecto,
mediante a sua participação em outras sociedades com objecto idên-
tico ou análogo. Estas actividades serão levadas a cabo por meio de
quaisquer pessoas físicas ligadas por qualquer vínculo jurídico à socie-
dade que reúnam as habilitações bastantes para poder prestar tais ser-
viços, especialmente a titularidade necessária. Excluem-se todas as
actividades cujo exercício esteja regulado por legislação especial que
exija requisitos que esta sociedade não cumpre.

ARTIGO 3.º

As actividades enumeradas no artigo anterior poderão ser realiza-
das pela sociedade, directa ou indirectamente, incluindo através da sua
participação em outras sociedades de objecto idêntico ou análogo.

ARTIGO 4.º

A sede da sociedade situa-se em La Colilla, Estrada de Ávila para
Plasência, quilómetro 3. Por deliberação do Órgão de Administração,
a sede social pode ser transferida dentro do mesmo concelho, poden-
do igualmente ser criadas modificadas ou extintas as sucursais, agên-
cias ou delegações, quer em território espanhol, quer no estrangeiro,
conforme resulte necessário da actividade da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade durará por tempo indefinido, dando início à sua acti-
vidade com a celebração da sua escritura de constituição.

TÍTULO II

Capital social e participações

ARTIGO 6.º

O capital social é 18 030,36 euros, composto por 300 participa-
ções sociais indivisíveis e acumuláveis com o valor nominal de
60,1012 euros, cada uma, numeradas sucessivamente do 1 ao 300,
ambos inclusive.

ARTIGO 7.º

As participações representativas do capital social não se podem
incorporar em títulos valores, nem ser representadas mediante ano-
tações em conta ou denominar-se acções. Também não é permitida a
emissão de comprovativos provisórios de aquisição da propriedade das
participações sociais. Cada participação confere ao seu titular o direi-
to de emitir um voto. O único título que atesta a propriedade das
participações será a escritura de constituição da sociedade ou os do-
cumentos públicos que, conforme os casos, atestem as transmissões
subsequentes.

ARTIGO 8.º

Transmissão de participações sociais

a) Transmissão voluntária por actos inter-vivos. É livre a trans-
missão voluntária de participações sociais que não contenham o ónus
de prestação acessória por actos inter-vivos desde que a transmissão
se efectue entre sócios. Também é livre a transmissão realizada por
um sócio a favor do seu cônjuge, ascendente ou descendente, ou, se

for caso disso, a favor de sociedade pertencentes ao mesmo grupo
que a transmitente, de acordo com o disposto no artigo 42.º do Có-
digo de Comércio. Sem prejuízo do disposto no presente artigo, a
transmissão voluntária de participações sociais que não contenham o
ónus de prestação acessória por actos inter-vivos, segue o regime do
artigo 29.2 da Ley de Sociedades Limitadas. Este mencionado regime
será igualmente aplicável à transmissão voluntária por actos inter-
vivos do direito de preferência de subscrição que, em caso de aumento
de capital social corresponda aos sócios, nos termos do disposto no
artigo 75 e seguintes da Ley, direito esse que deve ser exercido nos
prazos estabelecidos no referido artigo 75.

b) Transmissão obrigatória. A transmissão obrigatória de partici-
pações sociais como consequência de um qualquer procedimento judi-
cial ou similar, rege-se pelo disposto no artigo 31 da Ley, podendo a
sociedade, ou os sócios, exercer o direito de preferência na aquisição
das participações sociais embargadas. As participações adquiridas por
esta forma pela sociedade regem-se pelo disposto no artigo 40 e se-
guintes da Ley.

c) Transmissão mortis causa. A aquisição por sucessão de partici-
pações sociais confere ao herdeiro ou legatário a condição de sócio,
devendo esta transmissão ser informada à sociedade. O regime legal
da transmissão será o vigente à data em que o sócio comunique à
sociedade a sua intenção de transmitir a sua participação, ou, caso se
aplique, na data do falecimento do sócio ou na data da adjudicação
judicial ou administrativa. As transmissões de participações que não
cumpram o disposto na Ley e nos presentes estatutos não produzirão
qualquer efeito perante a sociedade. Qualquer transmissão de partici-
pações sociais, bem como a constituição do direito real de penhor
sobre as mesmas tem de constar de documento público. A constitui-
ção de outros direitos reais para além do de penhor deve constar de
escritura pública. A transmissão de participações sociais ou a consti-
tuição de direitos reais sobre as mesmas deverá ser comunicada por
escrito à sociedade para que fique a constar no livro de registos, indi-
cando os elementos pessoais, nacionalidade e domicílio do adquirente.
O incumprimento deste requisito impede o adquirente de exercer os
direitos que lhe correspondam perante a sociedade.

ARTIGO 10.º

A sociedade terá um livro de registo de sócios, no qual deve cons-
tar a titularidade originária, bem como as sucessivas transmissões,
voluntárias ou obrigatórias, das participações sociais, bem como a
constituição de direitos reais e outros ónus ou encargos sobre as mes-
mas. Em cada indicação deve-se indicar a identidade e domicílio do
titular da participação, do direito, do ónus ou do encargo sobre aque-
la. O conteúdo deste livro apenas pode ser alterado se os interessados
não se opuserem a tal alteração no prazo de um mês a contar da
notificação que informe tal intenção de alteração. Qualquer sócio pode
consultar o livro de registo de sócios, cujo preenchimento e depósito
cabe ao órgão de administração. As alterações aos dados pessoais dos
sócios só produzem efeitos perante a sociedade, com a sua introdução
no referido livro. O sócio e os titulares de direitos reais, ónus ou
encargos sobre as participações sociais têm o direito de obter certi-
dões das suas participações, direitos, ónus ou encargos registados em
seu nome.

ARTIGO 11.º

Caso exista usufruto de participações sociais, a qualidade de sócio é
detida pelo nu proprietário, detendo o usufrutuário o direito aos divi-
dendos distribuídos pela sociedade na pendência do usufruto. Quanto
ao mais, as relações entre usufrutuário e nu proprietário e o conteúdo
do usufruto regem-se pelo título constitutivo do usufruto e,
subsidiariamente, pelo disposto na legislação civil aplicável. Sem pre-
juízo do disposto anteriormente e caso o título constitutivo do usu-
fruto não disponha de modo diverso, é aplicável o disposto nos
artigos 68 e 70 da Ley de Sociedades Anónimas, relativamente à li-
quidação do usufruto e ao exercício do direito de assunção de novas
participações. Neste último caso o montante a pagar pelo nu propri-
etário ao usufrutuário será pago em dinheiro.

ARTIGO 12.º

Em caso de penhor de participações sociais cabe ao proprietário das
mesmas o exercício dos direitos do sócio. Em caso de execução da
penhora aplicam- se as regras previstas para a transmissão obrigatória
no artigo 31 da Ley.

ARTIGO 13.º

Em caso de compropriedade de participações sociais ou de
contitularidade de direitos reais sobre as mesmas, os comproprietários
ou contitulares devem designar apenas um para o exercício dos seus
direitos sociais, mas, em caso de incumprimento das suas obrigações
para com a sociedade, respondem todos solidariamente.
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ARTIGO 14.º

Em caso de embargo de participações sociais será aplicável o dis-
posto no artigo anterior relativamente ao penhor desde que seja com-
patível com o regime específico do embargo.

TÍTULO III

Órgãos da sociedade

SECÇÃO I

A assembleia geral

ARTIGO 15.º

A vontade dos sócios, expressa por maioria, regerá a vida da socie-
dade. A maioria tem de se formar obrigatoriamente em assembleia
geral. Todos os sócios, incluindo os dissidentes e os ausentes, estão
obrigados pelas decisões obtidas em assembleia geral, sem prejuízo do
direito de separação que lhes possa corresponder em conformidade
com o disposto na Ley e nos presentes estatutos. É da competência
da assembleia geral deliberar e decidir sobre os seguintes assuntos:

a) Controle da gestão social, aprovação de contas anuais e aplica-
ção dos resultados.

b) Nomeação e demissão dos administradores, liquidatários e, caso
se aplique, dos auditores de contas, bem como o exercício de qualquer
diligência para aferir da responsabilidade de qualquer um dos mencio-
nados.

c) Autorizar os administradores a exercer, por sua conta própria,
actividade análoga ou complementar da actividade que constitui o
objecto social.

d) Alteração dos estatutos sociais.
e) Aumento ou redução do capital social.
f) Transformação, fusão e cisão da sociedade.
g) A dissolução da sociedade.
h) Quaisquer outros assuntos que a Ley ou os estatutos expressa-

mente reservem como competência da assembleia geral. Salvo dispo-
sição legal contrária, as decisões tomam-se pela maioria dos votos
válidos, sempre que representem, pelo menos, um terço dos votos
correspondentes às participações sociais em que estiver dividido o
capital social. Não se contam os votos em branco.

ARTIGO 16.º

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a deliberação da
assembleia geral sobre o aumento ou redução do capital ou sobre qual-
quer outra alteração estatutária para a qual não se exijam maiorias
qualificadas, devem ser aprovadas por mais de metade dos votos cor-
respondentes às participações sociais em que estiver dividido o capi-
tal social. As deliberações da assembleia geral que versem sobre a trans-
formação, fusão ou cisão da sociedade, a supressão do direito de
preferência em caso de aumento de capital, a exclusão de sócios e a
autorização a que se refere o apartado 1 do artigo 65 da Ley, deverá
ser aprovada, no mínimo, por dois terços dos votos correspondentes
às participações sociais em que estiver dividido o capital social.

ARTIGO 17.º

O sócio não poderá exercer o direito de voto correspondente às
suas participações sociais quando se encontrar em conflito de interes-
ses, conforme disposto no artigo 52 da Ley. Nestes casos, as partici-
pações do sócio que incorra na situação de conflito de interesses se-
rão deduzidas ao capital social por forma a poder obter a maioria que,
conforme os casos, seja necessária.

ARTIGO 18.º

As assembleias gerais devem ser convocadas pelos administradores
ou liquidatários e terão lugar no concelho onde se situa a sede da
sociedade. Caso não conste o local da assembleia geral, presume-se a
mesma convocada para a sede da sociedade.

ARTIGO 19.º

A assembleia geral deverá reunir-se nos seis primeiros meses de cada
exercício, para apreciar a gestão, aprovar as contas do exercício an-
terior e decidir sobre a aplicação dos resultados, podendo ainda deli-
berar sobre qualquer outro assunto que consta da ordem do dia. Caso
a administração não convoque a assembleia geral nos termos do pon-
to anterior, poderá a mesma ser convocada pelo juiz de Primeira
Instância da sede social a solicitação de qualquer sócio, prévia audiên-
cia dos administradores. Os administradores podem convocar a
assembleia geral sempre que o considerem conveniente para os inte-
resses sociais. A assembleia geral deve ser convocada, pelos adminis-
tradores, quando um ou vários sócios que representem, pelo menos,

cinco por cento do capital social, o solicitem discriminando os assun-
tos que desejam ver abordados na assembleia a realizar. Neste último
caso a assembleia geral deve ser convocada para o mês posterior à
data em que se tiver requerido notarialmente aos administradores para
a convocar, devendo, obrigatoriamente, na ordem do dia, os assuntos
objecto da solicitação. Se a administração não considerar oportuna
esta referida solicitação, a assembleia geral pode ser convocada pelo
juiz de Primeira Instância do local da sede, no caso da solicitação ser
efectuada pela percentagem de capital social a que se refere o pará-
grafo anterior e mediante prévia audiência dos administradores.

ARTIGO 20.º

Qualquer assembleia geral deve ser convocada através de carta re-
gistada, com aviso de recepção, dirigida a cada um dos sócios, que
deve ser enviada ao domicílio por estes designado, ou, subsidiariamente
àquele constante do livro de registo de sócios. As convocatórias de-
vem ser remetidas por forma a que entre a última que se remeta e a
data fixada para a celebração da assembleia medeie, pelo menos,
15 dias, excepto nos casos em que se delibere sobre a fusão ou cisão,
em que a antecedência deve ser de, pelo menos, um mês. Da
convocatória deve constar o nome da sociedade, a data e hora da
assembleia e a ordem do dia. Constará da convocatória as menções
que em cada caso a Ley exija relativamente aos assuntos a tratar.

ARTIGO 21.º

Sem prejuízo do que antes foi referido, a assembleia geral conside-
ra-se convocada e validamente constituída, com carácter universal,
pode tratar de qualquer assunto, desde que esteja presente todo o ca-
pital social e os presentes aceitem por unanimidade a realização da
assembleia geral e a sua ordem do dia. Sem prejuízo do artigo 18 dos
presentes estatutos, a assembleia geral universal pode-se reunir em
qualquer local do território nacional espanhol ou no estrangeiro.

ARTIGO 22.º

Qualquer sócio que tenha direito a assistir pode-se fazer represen-
tar em assembleia geral por outra pessoa ainda que não sócio. A re-
presentação deve ser conferida por escrito e, quando não conste de
documento público, deve constar de documento particular a elaborar
para cada assembleia. A representação compreende a totalidade das
participações detidas pelo sócio representado. A representação é sem-
pre revogável. A assistência pessoal do representado na assembleia terá
o valor de revogação.

ARTIGO 23.º

O presidente e o secretário da assembleia serão eleitos pelos assis-
tentes.

ARTIGO 24.º

Todas as deliberações têm de constar da acta. A acta da assembleia
geral incluirá obrigatoriamente a lista de presenças e deve ser aprova-
da pela própria assembleia no final da mesma ou, caso assim não
suceda, dentro do prazo de 15 dias, pelo presidente e dois sócios as-
sistentes da assembleia geral, um em representação da maioria e ou-
tro da minoria, tudo sem prejuízo do disposto na Ley quanto à acta
notarial. A acta aprovada por qualquer uma destas duas formas terá
força executiva a partir da data da sua aprovação, devendo ser assina-
da pelo secretário, com a aprovação do presidente.

SECÇÃO II

Órgão de administração

ARTIGO 25.º

A sociedade será dirigida e administrada, conforme eleição da
assembleia geral, por:

a) Um administrador único;
b) Vários administradores solidários, em número mínimo de 2 e

máximo de 7;
c) Vários administradores conjuntos em número mínimo de 2 e

máximo de 7;
d) Um conselho de administração composto por um mínimo de

três e máximo de doze membros.

ARTIGO 26.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, cabe ao órgão
de administração de acordo com as normas que em seguida se estabe-
lecem em função da modalidade de órgão de administração que, em
cada momento, dirija e administre a sociedade:

a) Ao administrador único;
b) A cada um dos administradores solidários;
c) Aos administradores conjuntos, de forma conjunta por, pelo

menos, dois deles;
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d) Ao conselho de administração em forma colegial. O órgão de
administração, respeitando o regime de actuação adoptado, poderá
praticar todos os actos para cabal concretização do objecto social,
abstendo-se de praticar os actos reservados expressamente pela Ley
ou pelos presentes estatutos como competência da assembleia geral.

ARTIGO 27.º

Não é necessário ser sócio para ser administrador. Não podem ser
administradores os falidos, os menores incapacitados, os condenados
a pena que contenha sanção acessória de inibição de exercício de cargos
públicos, os condenados por incumprimento grave de leis ou disposi-
ções sociais, bem como aqueles que por virtude do cargo que ocupam
não possam exercer o comércio. Também não podem ser administra-
dores os funcionários ao serviço da administração com funções/activi-
dades, a título pessoal, que se relacionem com as actividades próprias
da sociedade que possam incorrer em causa legal de incompatibilidade,
em especial as causas determinadas na Lei de 12/1995, de 11 de Maio.
Os administradores não se podem dedicar, em nome próprio ou aces-
sório, a actividade que seja análoga ou complementar da actividade
que constitui objecto social da sociedade, excepto em caso de delibe-
ração da assembleia geral aprovada por maioria de votos nos termos
do artigo 16.º dos presentes estatutos.

ARTIGO 28.º

O cargo será exercido por tempo indeterminado, sem prejuízo da
assembleia geral poder demitir os administradores por deliberação dos
sócios que representem metade do capital social.

ARTIGO 29.º

O cargo de administrador é gratuito.

ARTIGO 30.º

Caso se confira a administração e representação da sociedade a um
conselho de administração, aplicam-se as normas que em seguida se
estabelecem:

O conselho será composto por um mínimo de três e um máximo
de doze membros. O conselho elegerá o seu presidente e o secretário,
e, se for caso disso, um vice-presidente e um vice-secretário, nos casos
em que as nomeações não hajam sido feitas pela assembleia geral
aquando da eleição dos administradores que compõem o conselho de
administração, ou caso ocupassem tais cargos à data da reeleição. O
secretário e o vice-secretário podem ou não ser administradores, nes-
te último caso terão voz mas não voto. O conselho de administração
reunirá sempre que o solicite um administrador ou o administrador-
presidente, ou quem ocupe o seu lugar, a quem compete a convoca-
ção. Caso a convocação seja solicitada por um administrador não
presidente, o presidente deve marcar a reunião para os quinze dias
seguintes à recepção da solicitação da convocatória. A convocatória
deve ser feita por escrito, dirigida a cada um dos administradores, com
antecedência mínima de cinco dias relativamente à data da reunião.
Não é necessária a convocatória prévia quando todos os administra-
dores, em conjunto, decidam por unanimidade na realização da reu-
nião do conselho. O conselho considera-se validamente constituído
caso estejam presentes e representados metade mais um dos seus
membros. Em caso de número ímpar de administradores a metade será
determinada por defeito. A representação confere-se mediante carta
dirigida ao presidente.

O presidente abre a sessão e dirige a discussão dos assuntos, conce-
dendo o uso da palavra e fornecendo toda a documentação relativa
aos assuntos da sociedade aos membros do conselho. As deliberações
serão tomadas por maioria absoluta pelos assistentes à reunião, em
caso de empate decidirá o voto de qualidade do presidente. As delibe-
rações do conselho serão registadas em um livro de actas, cujas actas
serão assinadas pelo presidente e secretário. A execução do que se
acorde e das deliberações compete ao secretário e, caso se aplique, ao
vice-secretário, sejam ou não administradores, ao administrador que
o próprio conselho designe, ou ao procurador com poderes para exe-
cutar e tornar públicos os acordos e deliberações sociais. O conselho
poderá designar, do seu seio, um ou mais administradores-delegados,
sem prejuízo dos mandatos que possa conferir a qualquer pessoa, de-
terminando, em cada caso, os poderes a conferir.

A delegação permanente da alguns dos poderes do conselho de
administração em um ou vários administradores-delegados e a desig-
nação do ou dos administradores que devam ocupar tais cargos, requer
como requisito de validade o voto favorável de dois terços dos mem-
bros do conselho e não produziram qualquer efeito até efectivação do
seu registo junto da conservatória do registo comercial competente.
Em caso algum serão objecto de delegação, a prestação de contas e a
apresentação dos balanços à assembleia geral, nem os poderes confe-
ridos pela assembleia geral ao conselho de administração, excepto se
expressamente autorizado por aquela assembleia.

TÍTULO IV

Exercício social e contas

ARTIGO 31.º

O exercício social terá início no dia 1 de Janeiro e termina no dia
31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 32.º

A administração está obrigada a apresentar, no prazo máximo de três
meses, contados a partir do fecho do exercício social, as contas anuais,
o relatório de gestão e a proposta de distribuição de resultados. As contas
anuais compreendem o balanço, a conta corrente e um discriminativo.
Estes documentos, que formam um todo, deverão ser redigidos com trans-
parência e corresponder à imagem real do património, situação financei-
ra e resultados da sociedade, de acordo com o disposto na Ley e no Código
del Comércio e devem conter as assinaturas de todos os administradores.

ARTIGO 33.º

Todos os sócios têm direito a obter, a partir da recepção da
convocatória para a assembleia geral, de forma imediata e gratuita, a
documentação que será submetida à aprovação da mesma, bem como
o relatório de gestão e, caso se verifique, o relatório dos auditores de
contas, cujo direito deverá ser mencionado na própria convocatória.
Durante o mesmo prazo, o sócio ou sócios que representem, pelo
menos, 5 por cento do capital, podem examinar na sede da sociedade,
por si, ou juntamente com técnico competente, os documentos que
servem de suporte das contas anuais da sociedade, sem que este direito
impeça ou limite o direito da minoria de nomear um auditor de contas
no seio da sociedade.

ARTIGO 34.º

Os resultados líquidos, deduzidos de todas as despesas legais, nomeada-
mente quanto a reservas, serão repartidos pelos sócios na proporção
da participação no capital social.

TÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 35.º

A sociedade dissolve-se pelas causas previstas na lei. Deliberada a
dissolução tem início a fase da liquidação que será levada a cabo pela
administração à data da deliberação ou por aqueles que sejam designa-
dos pela assembleia geral que delibere a dissolução.

ARTIGO 36.º

Uma vez satisfeitos todos os credores ou depositado o montante
dos seus créditos em uma entidade de crédito no concelho da sede da
sociedade, o activo remanescente será repartido entre os sócios na
proporção da sua participação no capital social.

ARTIGO 37.º

Deliberada a dissolução e até ao pagamento do remanescente aos
sócios, a assembleia geral poderá deliberar pelo retorno da sociedade
à sua vida activa sempre que tenha desaparecido a causa de dissolução
e o património contabilístico não seja inferior ao capital social. Sem
prejuízo do anteriormente referido, não se poderá deliberar a
reactivação da sociedade nos casos de dissolução de pleno direito.

Blas Saez Jimenez, maior, contribuinte fiscal n.º 6.513.785-R, na
qualidade de administrador da sociedade comercial denominada
PIENSOS USAN, S. L., com sede social em La Colilla (Ávila), Estra-
da de Ávila � Plasencia, Km 3 e com a identificação de pessoa co-
lectiva n.º BO5142145.

Certifica
a) Que na assembleia geral universal da sociedade, celebrada na sede

social, no passado dia 3 de Janeiro do presente ano, onde estiveram
presentes todos os sócios e, em consequência, representado todo o
capital social, e cuja ordem do dia foi aceite por todos os sócios pre-
sentes, deliberou-se por unanimidade sobre os seguintes assuntos com-
preendidos na ordem do dia:

1.º Autorizar a abertura de uma sucursal na República de Portugal,
membro da União Europeia, com estabelecimento estável na Rua de
São Francisco, 15 A-1, freguesia de Assunção, concelho de Elvas, para
realização das actividades descritas na redacção vigente do artigo 2.º
dos estatutos sociais:

ARTIGO 2.º

A sociedade terá por objecto: a exploração e fomento agrícola e
pecuário de propriedades rústicas, e venda, comercialização e distri-
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buição de todos os seus produtos, a importação e exportação dos
mesmos.

Prestar qualquer tipo de garantia, pessoais ou reais, incluindo hipo-
tecária, sobre bens que sejam propriedade da sociedade tendo por fi-
nalidade o financiamento das operações próprias do objecto social
diante de qualquer entidade financeira, bancos, caixas de poupança,
cooperativas de crédito, bancos oficiais e entidades públicas.

Tais actividades poderão ser desenvolvidas pela sociedade, total ou
parcialmente, de modo indirecto, mediante a sua participação em
outras sociedades com objecto idêntico ou análogo.

Estas actividades serão levadas a cabo por meio de quaisquer pes-
soas físicas ligadas por qualquer vínculo jurídico à sociedade que reú-
nam as habilitações bastantes para poder prestar tais serviços, espe-
cialmente a titularidade necessária.

Excluem-se todas as actividades cujo exercício esteja regulado por
legislação especial que exija requisitos que esta sociedade não cumpre.

2.º Conferir poderes ao administrador único, Blas Saez Jinenez para
que compareça perante quaisquer entidades públicas do Reino de
Espanha ou da República de Portugal, por forma a concretizar a pre-
sente deliberação.

a) A presente acta devidamente lida foi aprovada por unanimidade
na assembleia geral e assinada por todos os assistentes da mesma.

Resulta assim do correspondente livro de actas para onde remeto,
para que assim conste, e para os devidos e legais efeitos, emito a
presente certidão, em La Colilla (Ávila) no dia 30 de Janeiro de 2003.

(Assinatura legível de Blas Saez)

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 2001313039

TRANSCOMFE � TRANSFORMAÇÃO
E COMÉRCIO FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1256/
020108; identificação de pessoa colectiva n.º 505933667; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/20030520.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foi registado o seguinte acto:

Alteração parcial do contrato. Artigo alterado: 2.º do pacto social,
o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de importação, expor-
tação e comercialização de ferro, armaduras para betão-armado e
construção civil.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Conservadora, Carolina Maria Florêncio
Aires. 2001313926

MESAS DO RIO � CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1262/
020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505707209; inscri-
ção n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 6 e 7/20030516.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram registados os seguintes actos de registo:

1.º Nomeação de gerentes: Pedro António Gomez Nunes e
Concepcion Preito Munoz. Data: 3 de Março de 2003.

2.º Mudança de sede: Largo de São João de Deus, 1, Assunção, Elvas.

19 de Maio de 2003. � A Conservadora, Carolina Aires.
2001313896

TERRA FIRME � DISTRIBUIÇÕES DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1364/030519;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20030519.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Abril de 2003, no Cartório Notarial de Vila Viçosa,
perante mim, licenciado, António Pedro Monteiro Correia Marques
Tavares, respectivo notário, compareceram como outorgantes:

1.º Wanderlei Zaccari, casado com Clarice Tavares Ferreira, no
regime da comunhão geral, natural de Itália, de nacionalidade italia-
na, residente na Calle Godofredo Ortega y Muñoz, 16, 1.º, D em,
Badajoz, contribuinte fiscal n.º 234637544, titular do bilhete de iden-
tidade n.º X2707911-Y, válido até 17 de Agosto de 2004, emitido
pelo Serviço de Estrangeiros de Espanha;

2.ª Clarice Tavares Ferreira, casada com o anterior e com ele re-
sidente, natural do Brasil, de nacionalidade brasileira, contribuinte fis-
cal n.º 235781231, titular do bilhete de identidade n.º X2397774-R,
válido até 30 de Março de 2005, emitido pelo Serviço de Estrangei-
ros de Espanha.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos menciona-
dos documentos de identificação.

Por eles foi dito que, por esta escritura, constituem entre si uma
sociedade comercial por quotas, nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Terra Firme � Distribuições de
Publicidade, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, lote 9, na fre-
guesia da Boa Fé, do concelho de Elvas, podendo esta ser transferida
para qualquer outro local do concelho ou concelhos limítrofes por
simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a criação e distribuição de publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros correspondente à soma de duas quotas, com o valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
beração da assembleia geral, fica a cargo do gerente ou gerentes no-
meados por deliberação dos sócios, ficando, desde já, designado ge-
rente o sócio Wanderlei Zaccari.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

As cessões e divisões de quotas entre sócios são livres; porém quando
a favor de estranhos ficam dependentes do consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, ainda
que tenham objecto diferente ou sejam reguladas por leis especiais, e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação dos sócios poderão ser amortizadas quotas nos
casos seguintes:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra apreensão judicial da

quota;
c) Cessão a estranhos sem o consentimento da sociedade;
d) Acordo do titular.
2 � Salvo acordo ou disposição legal em contrário, o valor da quota

amortizada será o respectivo valor nominal ou o que resultar do últi-
mo balanço aprovado se for inferior.

Disseram ainda, que o gerente fica desde já autorizado a proceder
ao levantamento do capital social depositado para pagamento das des-
pesas de constituição, registo, publicação e instalação da sociedade.

Assim o disseram e outorgaram.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Conservadora, Carolina Maria Florêncio
Aires. 2001313900

EXINOS MATERIAL ESCRITÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1363/
030515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030515.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 182 � 8 de Agosto de 200316 990-(88)

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EXINOS Material Escritório, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Gil Vaz, Polígono Industrial
lote 19, freguesia de Caia e São Pedro, concelho e cidade de Elvas.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, assim como poderão ser criadas
quaisquer filiais, agências ou outra forma de representação social, em
Portugal ou no estrangeiro, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de máquinas e
material de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à seguinte quota: uma de 5000 euros perten-
cente ao sócio Juan Diaz Garcia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, pertence a um ou mais gerentes que
podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, ficando desde já
nomeado gerente o sócio Juan Diaz Garcia.

2 � A sociedade é representada e obriga-se em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social depositado para fazer face a despesas com a consti-
tuição e instalação da sociedade.

O outorgante Juan Diaz Garcia, declara que não é sócio de qualquer
outra sociedade unipessoal e sabe que incorre nas penas aplicáveis ao
crime de falsas declarações se não for verdadeira alguma das afirma-
ções feitas neste documento.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � A Conservadora, Carolina Aires.
2001313918

PORTO
MAIA

GOLDENIGMA � CONSULTORIA NA MEDIAÇÃO
DE CRÉDITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 457/
20030516; identificação de pessoa colectiva n.º 506456862; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20030516.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger se pelo contrato seguinte, e registada pela apresentação e ins-
crição referidas.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GOLDENIGMA � Consultoria na
Mediação de Créditos, L.da, com sede na Rua de Fernando Almeida,
22, 6.º, centro, esquerdo, freguesia de Vermoim, 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 consultoria na mediação de créditos,
económica, financeira e fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 4750 euros,
pertencente à sócia Ana Paula da Silva Almeida Vagaroso, e outra, do

valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria Pilar da Silva
Almeida Vagaroso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Ana Paula da
Silva Almeida Vagaroso, que, desde já, é nomeada gerente.

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 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 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.

Conferida, está conforme.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000369081

CHARGEURS ENTRETELAS (PORTUGAL), L.DA

(anteriormente AQUITEX 2 � TECNOLOGIA E MODA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 656/
920325; identificação de pessoa colectiva n.º 502524286.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Pela inscrição n.º 20, com as apresentações 6 e 7/20030325 e res-
pectivo averbamento n.º 1, com a apresentação 14/20030515 �
Fusão, com alteração total do contrato, passando a reger-se pelo
contrato seguinte:

Documento complementar, elaborado nos termos do artigo 64.º, n.º 1,
do Código do Notariado.

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade altera a firma para Chargeurs Entretelas
(Portugal), L.da

2 � A sua sede é na Rua de Augusto Simões, 1042, na freguesia de
Pedrouços, concelho da Maia, podendo ser deslocada, por simples
deliberação da gerência, nos termos da lei.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, transformação, corte,
distribuição, venda à comissão, compra e venda, importação e expor-
tação de toda a espécie de produtos têxteis, quer sejam fibras, fios,
tecidos ou entretela.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de € 1 100 000, e está
dividido em duas quotas, sendo uma de € 820 600, pertencente à
sociedade Lainière de Picardie Hispana, S. A., e outra de € 279 400,
pertencente à sócia Chargeurs Entoilage, S. A.

ARTIGO 4.º

Haverá lugar a prestações suplementares, até um montante igual
ao quádruplo do capital social, sempre que isso for deliberado por voto
unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante total de cinco
vezes o valor do capital social.

2 � As prestações suplementares deverão ser proporcionais às
quotas dos respectivos sócios, excepto se existir deliberação unânime
em contrário em assembleia geral de sócios.

ARTIGO 6.º

1 � Quaisquer suprimentos apenas poderão ser efectuados pelos
sócios após prévia deliberação da assembleia geral, que estabelecerá
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os respectivos termos e condições da operação, nomeadamente no
que respeita a juros e reembolso do capital.

2 � Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá exigir aos
sócios os suprimentos de que carecer, até ao montante total de cinco
vezes o valor do capital social, com as condições que forem deliberadas
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações e adquirir
obrigações próprias para conversão ou amortização.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, activa ou pas-
siva, em juízo ou fora dele, será confiada a um ou mais gerentes, com
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Havendo mais do que um gerente nomeado, podem os geren-

tes, por deliberação unânime, delegar em qualquer um deles poderes
de gerência, incluindo poderes para individualmente vincularem a
sociedade em determinados actos ou contratos.

ARTIGO 9.º

1 � A transmissão entre vivos, total ou parcial, de quotas e as
divisões a ela necessárias são livres apenas entre sócios, seus descen-
dentes e ascendentes, para sociedade que os domine ou que por eles
seja dominada, e para a própria sociedade, ficando apenas nesses ca-
sos, desde já, concedido o consentimento para a cessão e para a divi-
são de quotas.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota com o consen-
timento do respectivo titular, bem como nos casos de interdição,
incapacidade, dissolução, falência ou insolvência do sócio e ainda nos
de cessão gratuita, arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outra
forma de apreensão judicial da quota, ou quando incluída na massa
falida ou insolvente.

2 � A contrapartida da amortização e o seu pagamento serão re-
gulados pelas disposições legais aplicáveis.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
porém os sócios deliberar, nos termos da lei, a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das quotas ou, ainda, a criação
de uma ou mais quotas de valor nominal compatível para a alienação
a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 11.º

1 � A convocação da assembleia geral será feita por carta regista-
da, com aviso de recepção, expedida com um período mínimo de
15 dias de antecedência, excepto quando um período superior de pré-
aviso esteja estipulado na lei.

2 � Poderão os sócios reunir-se em assembleia geral sem convo-
cação prévia se todos os sócios estiverem presentes e todos concor-
darem que a assembleia geral se constitua e delibere nos termos legais.

3 � Os sócios poderão fazer-se representar em assembleia geral por
qualquer outra pessoa, incluindo estranhos à sociedade através de carta
assinada pelo sócio e endereçada ao presidente da assembleia geral.

4 � As deliberações sociais poderão ser tomadas por consulta es-
crita.

ARTIGO 12.º

Quando requerido por lei as contas da sociedade serão revistas por
um revisor oficial de contas eleito em assembleia geral de sócios.

ARTIGO 13.º

Os resultados anuais serão distribuídos pela assembleia geral de acordo
com as seguintes regras:

a) Pelo menos, 5% serão afectos a reserva legal até que esta as-
cenda a 20% do capital social;

b) O remanescente, desde que não existam perdas de anos ante-
riores, será distribuído de acordo com decisão da assembleia geral e
pode ser afecto totalmente a reservas livres ou especiais.

ARTIGO 14.º

Após deliberação da assembleia geral de sócios, pode a sociedade
emitir obrigações nos termos da respectiva deliberação e da lei.

ARTIGO 15.º

A sociedade pode ser dissolvida liquidada nos casos estabelecidos na
lei, sendo os sócios nomeados liquidatários, excepto se por delibera-
ção de assembleia geral dos sócios, aprovada por maioria qualificada,
for diversamente decidido.

ARTIGO 16.º

Podem os sócios, mediante deliberação unânime derrogar as dispo-
sições legais não imperativas.

Conferida, está conforme.

16 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477402

CARPAN � COOPERATIVA ABASTECEDORA
DOS RETALHISTAS DE PRODUTOS ALIMENTARES

DO NORTE, CRL

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25/830420;
identificação de pessoa colectiva n.º 500055254.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Pela inscrição n.º 7 e com a apresentação 1/20030326 e respecti-
vo averbamento n.º 1, com a apresentação 13/20030515: Designa-
ção dos membros dos órgãos sociais, para o triénio de 2003 a
2005: Direcção: Presidente: José Eduardo Ribeiro Aguiar, casado;
secretário: Silva, Carvalho & Marcelino, L.da, representada por João
da Costa Gomes, casado; tesoureiro: Henrique da Silva Moutinho
Marques; vogais: Oliveira, Barbosa & Rosa, L.da, representada por
Horácio Ferreira Rosa, casado; António Augusto Rocha Ribeiro
Meireles, casado; suplentes: Margarida Ferreira & Ferreira, L.da, re-
presentada por Júlio Fernandes Ferreira, casado; Supermercado
União, L.da, representado por Casimiro Fernandes Barbosa, casado.

Conselho fiscal: Presidente: Sebastião Vieira Costa Lopes, casado;
secretário: Horácio de Magalhães, L.da, representada por Horácio
Trabulo Magalhães, casado; vogal: Manuel Silva Moreira, casado;
suplentes: Manuel António dos Santos, casado; e Arminda Silva Go-
mes, casada. Data da deliberação: 29 de Dezembro de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000369120

PRONEFRO � PRODUTOS NEFROLÓGICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 38 619/
840409; identificação de pessoa colectiva n.º 501429209.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pela apresentação 1/20030417, inscrição n.º 21 � Designação até
ao termo do mandato em curso 2000/2003 e com efeitos a partir de
l de Março de 2003 os administradores: vogais: Alice Maria Styliano
Carreira Fernandes, casada, residente na Rua do Sol Poente, 656, frac-
ção A, Leça da Palmeira, e Mário Pereira Pinto, casado, residente na
Rua de Pinho Leal, 435, Porto, em representação de Change Partners
Investimentos e Consultoria, S. A.

Data da deliberação: 4 de Fevereiro de 2003.
Pelo averbamento n.º 5 à inscrição n.º 13, com a apresentação

8/20030515 � Cessação de funções do presidente do conselho de ad-
ministração, Domingos José Vieira de Matos, em l de Março de 2003,
por renúncia.

Pelo averbamento n.º 6 à inscrição n.º 13, com a apresentação
9/20030515 � Cessação de funções do administrador, Alfredo Luís
Portocarrero Pinto Teixeira, em l de Março de 2003, por renúncia.

Pelo averbamento n.º 7 à inscrição n.º 13, com a apresentação
10/20030515 � O administrador José Manuel Guillade Martins foi
designado presidente do conselho de administração até ao termo do
mandato em curso 2000/2003.

Conferida, está conforme o original.

19 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000446132

FORMULAB � ADITIVOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 451/
20030515; identificação de pessoa colectiva n.º 504448587.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e com a apresentação 7/
20030515 � Deslocou a sede para a Zona Industrial da Maia I, sec-
tor IX, Lote 233, Moreira, Maia.

Conferida, está conforme.

16 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477399

MÁRIO & M. BARBOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 212/
991126; identificação de pessoa colectiva n.º 504642324.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, com a apresentação 3/
20030515 � Cessação de funções do gerente Fernando Manuel
Rodrigues de Barros, em 27 de Março de 2003, por renúncia.

Pela inscrição n.º 5, com a apresentação 5/20030515 � Altera-
ção do contrato. Artigo alterado: n.º 2 do 4.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade, em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade, é necessária a
intervenção de dois gerentes, sendo suficiente a de um para assuntos
de mero expediente.

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

Conferida, está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000406785

AQUAMETAIS � SOCIEDADE DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 450/
20030514; identificação de pessoa colectiva n.º 503947857.

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

Pela inscrição n.º 12, com a apresentação 9/20030514 � Altera-
ção do contrato.

Artigo alterado: corpo do 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AQUAMETAIS � Sociedade de
Metais, L.da, e tem a sua sede na Rua de Jorge Ferreirinha, 1.127, em
Vermoim, Maia.

O texto do pacto social actualizado, encontra-se arquivado, na
respectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000424503

MUNDINOX � FABRICO DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6339/
951011; identificação de pessoa colectiva n.º 503513865.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, com a apresentação 6/
20030514 � Deslocou a sede para a Zona Industrial da Maia I, Sec-
tor VII, lote 109 da Rua B, 240, Moreira, Maia.

Conferida, está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2000446175

SONAE � PRODUTOS E DERIVADOS FLORESTAIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 50 421/
930316; identificação de pessoa colectiva n.º 502968230.

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 23 e com a apresentação
1/20030514 � Cessação de funções do administrador José Fernando
Maia de Araújo e Silva, em 30 de Setembro de 2002, por renúncia.

b) Pela inscrição n.º 26 e com a apresentação 2/20030514 �
Designação do administrador Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos
Paupério, casado, residente na Calçada da Arrábida, 1, habitação C-
51, Porto, por cooptação. Data da deliberação: 12 de Março de 2003.

c) Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22 e com a apresentação
3/20030514 � Cessação de funções do administrador Sérgio Ricardo
Gonzalez Andión, em 30 de Abril de 2003, por renúncia.

d) Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 23 e com a apresentação
4/20030514 � Cessação de funções do administrador Manuel Gui-
lherme Oliveira da Costa, em 2 de Maio de 2003, por renúncia.

e) Pela inscrição n.º 27 e com a apresentação 5/20030514 � De-
signação, até termo do mandato em curso, dos administradores Belmiro
Mendes de Azevedo, casado, residente na Rua de Duarte Barbosa, 224,
5.º, A, Porto; e Duarte Paulo Teixeira de Azevedo, casado, residente
na Rua do Marechal Saldanha, 1142, Porto. Data da deliberação: 2 de
Maio de 2003.

Conferida, está conforme.

14 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477305

SECCIONAL � SERVIÇOS DE MONTAGEM
E ASSISTÊNCIA A PORTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 49 459/
911127; identificação de pessoa colectiva n.º 502652322.

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

Pela inscrição n.º 5 e com as apresentações 19/21/20030515 �
Alteração do contrato, com reforço de capital.

Capital: 5000 euros, após reforço de € 2406,24, em dinheiro, subs-
crito pelos sócios Antero Alberto Pires da Silva e Xavier Duarte Penha,
em partes iguais e a acrescer às suas quotas.

Artigo alterado: 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e está dividido em três quotas, sendo: uma, de 2175,78 euros, perten-
cente ao sócio Antero Alberto Pires da Silva; uma, de 2175,78 euros,
pertencente ao sócio Francisco Xavier Duarte Penha, e uma, de
648,44 euros, pertencente ao sócio Emile Diaz.

O texto do pacto social actualizado, encontra-se arquivado, na
respectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

16 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000446191

GISHIDENTAL � PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 449/
20030514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20030514.

Certifico que João Paulo Ribeiro Pinto de Oliveira, casado com
Ana Cláudia Lucas Moreira Fontes Oliveira, em comunhão de adqui-
ridos, e Ricardo Jorge Ribeiro de Brito, casado com Maria João da
Mota Marques Almeida Ferreira, em comunhão de adquiridos, consti-
tuíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo pacto seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GISHIDENTAL � Prótese Den-
tária, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Professora Angelina Barros
Ferreira, 102, trás, da freguesia de Nogueira, do concelho da Maia.
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§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico de próteses dentárias.

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, 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 obrigar e representar a sociedade, em todos
os actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente 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

l � 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 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.

19 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477470

GUALDINO JOSÉ NOGUEIRA CRUZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 448/
20030514; identificação de pessoa colectiva n.º 506581730; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030514.

Certifico que por Gualdino José Nogueira da Cruz, casado com
Anaide Cunha Carvalho, na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato que se segue,
e registada pela apresentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

l � A sociedade adopta a firma Gualdino José Nogueira Cruz,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida de Fernando Pessoa, 311, fregue-
sia de Vila Nova da Telha, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, representação, importação,
exportação e assistência técnica de máquinas têxteis e seus acessórios.

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

l � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao sócio ou a não sócios, ficando, desde
já, nomeado gerente o sócio Gualdino José Nogueira da Cruz.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2000369111

ALVO SEGURO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 456/
20030516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20030516.

Certifico que José Fernando Vieira Miranda, viúvo; José Alberto
Marques da Silva Macedo, casado com Maria Luísa dos Santos Silva
Macedo, em comunhão de adquiridos; e Agostinho Lopes Soares, ca-
sado com Maria Filomena Silva Magalhães Lima Soares, em comu-
nhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege
pelo pacto que se segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Alvo Seguro � Sociedade
de Mediação de Seguros, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Artur
Marques, 110, loja 20, freguesia e concelho da Maia.

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 mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 60 000 euros.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
nomeadamente os que impliquem transacções inferiores a 750 euros,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Para actos e contratos de valor superior a 750 euros é neces-
sária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477500

SOGIFRETE � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 942/
860221; identificação de pessoa colectiva n.º 501630155.

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

Pela inscrição n.º 9 e com as apresentações 17 e 18/20030515 �
Alteração do contrato, com reforço do capital. Artigos alterados: n.º l,
do 1.º, e 3.º que ficam com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de SOGIFRETE � Transi-
tários, L.da, e tem a sua sede na Rua do Outeiro, 944, na freguesia de
Gemunde, do concelho da Maia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita, é de 50 000 euros, dividido em duas
quotas: uma de 27 500 euros, pertencente ao sócio Constantino da
Conceição Francisco, e outra de 22 500 euros, pertencente à sócia
Isaura dos Prazeres Fernandes.

O texto completo e actualizado do pacto social, foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477496

ALVES & GUANILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 452/
20030515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20030515.

Certifico que Manuel de Queirós Alves, casado com Maria Emília
Ribeiro Barbosa Queirós, em comunhão de adquiridos, e João José da
Silva Guanilho Mangerona, casado com Flora Maria de Sá Oliveira

Barandela, em comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em
epígrafe que se rege pelo pacto seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alves & Guanilho, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Friães, 23, freguesia de Silva Es-
cura, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comercialização de têxteis, acessórios, componentes e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

l � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para vincular 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 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 socieda-
de, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

l � 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 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.

19 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477488

JORGE & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 914/
20010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505427958.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 4 e com a apresentação 11/20030516 � Altera-
ção do contrato. Artigo alterado: o corpo do 1.º, que ficou com a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge & Martins, L.da, com sede na
Praceta de Vermoim Norte, 48, 4.º, direito, freguesia de Vermoim,
concelho da Maia.

O texto completo e actualizado do pacto social, foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

21 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000477542

PAREDES

LUMA BABY � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3031/
030526; identificação de pessoa colectiva n.º 506492346; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/030526.

Certifico que entre Manuel Braz Batista da Fonseca, divorciado e
Luísa Maria da Silva Magalhães, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luma Baby � Confecções, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida do Padre Moreira das Neves, lotes
3 e 4, loja 5, freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção e comércio de pro-
dutos diversos nomeadamente vestuário para bebé e criança.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma, do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Manuel Braz Batista da Fonseca, e
outra, do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Luísa Maria
da Silva Magalhães.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios 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, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios ou a não só-
cios, ficando, deste já, nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

27 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2003026274

PORTO � 1.A SECÇÃO

EDIFÍCIOS RESTAURAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 451; identificação de pessoa colectiva n.º 500090220; nú-
mero e data da prestação de contas: 91/15052003; pasta n.º 3551.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2002338620

AZEVEDO & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 348; identificação de pessoa colectiva n.º 500040052; nú-
meros e data das prestações de contas: 87 e 88/12052003; pasta
n.º 21 128.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes aos anos de 2000 e 2001, da
sociedade em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620370

BEX HIGIENE � REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9170; identificação de pessoa colectiva n.º 504068512; núme-
ro e data da prestação de contas: 111/16052003; pasta n.º 21 283.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620361

BRAGA & ARAÚJO � COMÉRCIO DE MATERIAL
METÁLICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 984; identificação de pessoa colectiva n.º 502931930; número
e data da prestação de contas: 86/12052003; pasta n.º 984.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000627048

DOMINGOS & AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 966; identificação de pessoa colectiva n.º 501250263; nú-
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mero e data da prestação de contas: 119/19052003; pasta
n.º 19 713.

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.

19 de Maio de 2003. � Pelo Ajudante, o Escriturário Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000885624

ASFAGA � SERVIÇOS DE ALUGUER E GESTÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 507; identificação de pessoa colectiva n.º 502312599; nú-
mero e data da prestação de contas: 107/15052003; pasta
n.º 17 683.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pelo Ajudante, o Escriturário Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620515

ENERVIZ � PRODUÇÃO DE ENERGIA DE VIZELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 282; identificação de pessoa colectiva n.º 503776920; nú-
mero e data da prestação de contas: 116/16052003; pasta
n.º 12 282.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620418

COSTA, LEAL E VÍTOR � ELECTROTECNIA
E PNEUMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 516; identificação de pessoa colectiva n.º 501072098; nú-
mero e data da prestação de contas: 96/14052003; pasta n.º 17 444.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620426

A. VIEIRA FREITAS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 758; identificação de pessoa colectiva n.º 500005893; nú-
mero e data da prestação de contas: 79/06052003.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

7 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2000620060

CASLILOU � COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8534; identificação de pessoa colectiva n.º 504754424; núme-
ro e data da prestação de contas: 16/05072002; pasta n.º 8534.

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.

Pelo Ajudante, o Escriturário Superior, (Assinatura ilegível.)
2000811302

CABELTE � SERVIÇOS E SISTEMAS
DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9957; identificação de pessoa colectiva n.º 505180383; núme-
ro e data da prestação de contas: 2/11032003; pasta n.º 9957.

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.

4 de Abril de 2003. � Pelo Ajudante, o Escriturário Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2000610145

EXACTUSENSU � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8218; identificação de pessoa colectiva n.º 504667831; pasta
n.º 8218.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2001, da sociedade
em epígrafe.

9 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2000620175

DOMINGOS OLIVEIRA, ARMINDA & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 567; identificação de pessoa colectiva n.º 501432108; nú-
mero e data da prestação de contas: 80/07052003; pasta n.º 17 395.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

10 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2002340331

ARESAGANTE � REPRESENTAÇÕES, ESTUDOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7136; identificação de pessoa colectiva n.º 503653020; núme-
ro e data da prestação de contas: 85/09052003; pasta n.º 21 690.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

10 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620183

ARQUIGESSO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4074; identificação de pessoa colectiva n.º 503600580; núme-
ros e data das prestações de contas: 9 e 11/21082002; pasta
n.º 4074.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2000 e 2001, referen-
tes à sociedade em epígrafe.

22 de Março de 2003. � Pelo Ajudante, o Escriturário Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620272
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KABBALA � MÓVEIS DE COZINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 788; identificação de pessoa colectiva n.º 505133369; nú-
meros e data das prestações de contas: 84 e 83/09052003; pasta
n.º 25 142.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes aos anos de 2000 e 2001, da
sociedade em epígrafe.

12 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620256

FERNANDO JORGE PINTO DE SOUSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 221; identificação de pessoa colectiva n.º 501222375; nú-
mero e data da prestação de contas: 100/14052003; pasta n.º 3533.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620493

ENEDA � ENGENHARIA EDIFICAÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO PRÉDIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 581; identificação de pessoa colectiva n.º 500530920; nú-
mero e data da prestação de contas: 106/15052003; pasta n.º 3311.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620507

FOSCO SAPATOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6976; identificação de pessoa colectiva n.º 504228293; núme-
ro e data da prestação de contas: 110/16052003; pasta n.º 6976.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2001, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620396

FIDEPLUS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROMOCIONAIS
DE MARKETING E FIDELIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9481; identificação de pessoa colectiva n.º 504968505; núme-
ro e data da prestação de contas: 109/16052003; pasta n.º 9481.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620400

ANA TAVEIRA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8329; identificação de pessoa colectiva n.º 504704257; núme-
ro e data da prestação de contas: 92/13052003; pasta n.º 8329.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620345

EDIFÍCIOS EUROPA II � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3866; identificação de pessoa colectiva n.º 503560367; núme-
ro e data da prestação de contas: 52/04072002; pasta n.º 3866.

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 Março de 2003. � Pelo Ajudante, o Escriturário Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000811205

CERQUEIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 773; identificação de pessoa colectiva n.º 500529388; nú-
mero e data da prestação de contas: 101/14052003; pasta n.º 5597.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620434

ELECTRO CAMPO ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 060; identificação de pessoa colectiva n.º 502302925; nú-
mero e data da prestação de contas: 97/14052003; pasta n.º 1912.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620485

FONSECA, FARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8091; identificação de pessoa colectiva n.º 500117802; núme-
ro e data da prestação de contas: 120/19052003; pasta n.º 13 549.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

19 de Maio de 2003. � Pelo Ajudante, o Escriturário Superior,
(Assinatura ilegível.) 2002327866

BRÁS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 178; identificação de pessoa colectiva n.º 500883262; núme-
ro e data da prestação de contas: 112/16052003; pasta n.º 19 137.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620388
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FERNANDO & ALMERINDA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 371; identificação de pessoa colectiva n.º 506264610; nú-
mero e data da prestação de contas: 95/13052003; pasta n.º 12 371.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000627030

EMÍLIO DE AZEVEDO CAMPOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 368; identificação de pessoa colectiva n.º 500094853; nú-
mero e data da prestação de contas: 98/14052003; pasta n.º 131.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

17 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000620353

CLIMÁTICA COMERCIAL � COMERCIALIZAÇÃO
E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 667/880322; identificação de pessoa colectiva n.º 501953523;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 6; números e data das apresen-
tações: 4 e 6/20030314; pasta n.º 4046.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Cessação de funções do cargo de gerentes de Joaquim António Sousa
Mendes, Jacinto Mário Gonçalves Ferreira e José Oliveira Martins
Neves, por renúncia, em 26 de Setembro de 2002, para os dois pri-
meiros e 1 de Outubro de 2002, para o terceiro.

Mais certifico que pela apresentação 9/12052003, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

É o que cumpre certificar.

17 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2000652450

DERMOREABILITAÇÃO � CLÍNICA DE DERMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4346; identificação de pessoa colectiva n.º 503680346; núme-
ro e data da prestação de contas: 69/30042003; pasta n.º 4346.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

1 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2002299013

CAMPOS & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 930; identificação de pessoa colectiva n.º 500326258; nú-
mero e data da prestação de contas: 73/30042003; pasta n.º 2560.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

1 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2002338736

ANTÓNIO TEIXEIRA LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 196; identificação de pessoa colectiva n.º 501254129; nú-
mero e data da prestação de contas: 62/28042003; pasta n.º 9782.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2001, da sociedade
em epígrafe.

1 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2000815073

AQUÁRIO � COMÉRCIO DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 626; identificação de pessoa colectiva n.º 501918515; número
e data da prestação de contas: 68/29042003; pasta n.º 11 653.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

1 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2000611249

DEBETÃO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 377; identificação de pessoa colectiva n.º 502783877; número
e data da prestação de contas: 65/29042003; pasta n.º 377.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

1 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2002338728

ARMÉNIO, MÁRIO & NELSON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9677; identificação de pessoa colectiva n.º 505063913; núme-
ro e data da prestação de contas: 63/29042003; pasta n.º 9677.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

1 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2000704107

AMENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 899; identificação de pessoa colectiva n.º 500942625; nú-
mero e data da prestação de contas: 50/22042003; pasta n.º 17 295.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

1 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2002342288

DUARTE & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 953; identificação de pessoa colectiva n.º 501233288; nú-
mero e data da prestação de contas: 64/29042003; pasta n.º 10 716.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

1 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2002327742

ALFA-MAR � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 875; identificação de pessoa colectiva n.º 500856583; nú-
mero e data da prestação de contas: 61/28042003; pasta n.º 1053.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2001, da sociedade
em epígrafe.

1 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2000611230

DIAMED PORTUGUESA DIAGNÓSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 231/860604; identificação de pessoa colectiva n.º 501675809;
pasta n.º 13 602.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

4 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002338744

ATED � ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELECTRÓNICA
E DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 033; identificação de pessoa colectiva n.º 505147300; nú-
mero e data da prestação de contas: 12/23082002; pasta n.º 10 033.

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.

22 de Março de 2003. � Pelo Ajudante, o Escriturário Superior,
(Assinatura ilegível.) 2000653189

E. P. R. I. � ESTUDOS, PLANIFICAÇÃO E REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 1005;
identificação de pessoa colectiva n.º 502053216; pasta n.º 2235.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

1 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2000611222

ARISTIDES REIS SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 807; identificação de pessoa colectiva n.º 501530533; nú-
mero e data da prestação de contas: 77/05052003; pasta n.º 17 462.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

6 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2002338817

A. NOGUEIRA DE SOUSA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 902; identificação de pessoa colectiva n.º 504886967; nú-
mero e data da prestação de contas: 75/02052003; pasta n.º 21 683.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

3 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2002338760

FERNANDO MACHADO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7466; identificação de pessoa colectiva n.º 500112525; núme-
ro e data da prestação de contas: 76/02052003; pasta n.º 5677.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

2 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2002338752

COMPANHIA AUXILIAR
DE CRÉDITO AGRÍCOLA-INDUSTRIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4768; identificação de pessoa colectiva n.º 500068488; núme-
ro e data da prestação de contas: 74/02052003.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas referentes ao ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

3 de Maio de 2003. � Pela Ajudante, a Escriturária Superior, (As-
sinatura ilegível.) 2002338787

AZEVEDO RAMOS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 774/740605; identificação de pessoa colectiva n.º 500040230;
pasta n.º 21 494.

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

3 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000620019

PORTO � 2.A SECÇÃO

ANTÓNIO RIBEIRO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 244/870526; identificação de pessoa colectiva n.º 501832114;
data: 09042003; pasta n.º 12 110.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2000 e 2001, referen-
tes à sociedade em epígrafe.

11 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000657605

SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 049; identificação de pessoa colectiva n.º 500264465; ins-
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crição n.º 56; número e data da apresentação: 29/020313; pasta
n.º 3759.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e alteração do contrato, cujos
artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A Sociedade Clemente Menéres, L.da, constituída, nos termos da
Lei de 11 de Abril de 1901, por escritura de 18 de Dezembro de 1902,
alterada por escrituras de 24 de Fevereiro de 1908, 23 de Setembro
de 1940 e 14 de Dezembro de 1940, continua a existir como socieda-
de meramente civil, tendo por objecto a exploração civil e agrícola
dos prédios que lhe pertencem ou venham a pertencer por qualquer
título legítimo.

ARTIGO 2.º

A sua sede é na cidade do Porto, com domicílio na Calçada de
Monchique, 5, da mesma cidade.

ARTIGO 3.º

A sociedade teve o seu início em 29 de Dezembro de 1902 e durará
por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 312 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: Maria Teresa Vieira Barbo-
sa Menéres Barbosa Adónis, uma quota de valor nominal de
1797,12 euros; Maria Beatriz Vieira Barbosa Menéres Barbosa Cor-
reia Silveira, uma quota de valor nominal de 1797,12 euros; Mariana
Vieira Barbosa Menéres Barbosa, uma quota de valor nominal de
1797,12 euros; Alfredo Jorge Soeiro Menéres Barbosa, com uma quo-
ta de valor nominal de 224,64 euros; António Manuel Cardoso Pinto
Menéres, uma quota de valor nominal de 898,56 euros; António
Manuel Cardoso Pinto Menéres, uma quota de valor nominal de
898,56 euros; António Manuel Cardoso Pinto Menéres, uma quota
de valor nominal de 7987,20 euros; António Manuel Cardoso Pinto
Menéres, uma quota de valor nominal de 7987,20; António Mário
Menéres Correia Barbosa, uma quota de valor nominal de 179,71;
Armando Menéres Costa Sampaio, uma quota de valor nominal de
2560,90 euros; Armando Menéres Costa Sampaio, uma quota de va-
lor nominal de 2965,24 euros; Armando Menéres Costa Sampaio, uma
quota de valor nominal de 4313,09 euros; Armando Menéres Costa
Sampaio, uma quota de valor nominal de 179,71 euros; Clemente
Cardoso Pinto Menéres, uma quota de valor nominal de 179,71 euros;
Clemente Cardoso Pinto Menéres, uma quota de valor nominal de
718,85 euros; Clemente Cardoso Pinto Menéres, uma quota de valor
nominal de 1078,27 euros; Clemente Cardoso Pinto Menéres, uma
quota de valor nominal de 7987,20 euros; Clemente Cardoso Pinto
Menéres, uma quota de valor nominal de 7987,20 euros; Clemente
Fonseca Araújo Freitas Menéres, uma quota de valor nominal de
2835,46 euros; Clemente Fonseca Araújo Freitas Menéres, uma quo-
ta de valor nominal de 4138,37 euros; Domingos Garcia Menéres
Sampaio, uma quota de valor nominal de 2156,54 euros; Domingos
Garcia Menéres Sampaio, uma quota de valor nominal de
1257,98 euros; Edgar Sampaio Ferreira Fontes, uma quota de valor
nominal de 2515,97 euros; Edgar Sampaio Ferreira Fontes e Maria
Helena Menéres Sampaio Ferreira Fontes Braga, na proporção de 11/
48 e 37/48, respectivamente, uma quota de valor nominal de
4313,09 euros; Elvira Menéres Correia Barbosa Namorado Rosa, uma
quota de valor nominal de 2515,97 euros; João Paulo Barbosa Menéres
Campos, uma quota de valor nominal de 359,42 euros; João Paulo
Barbosa Menéres Campos, uma quota de valor nominal de
1257,98 euros; João Pedro Cardoso Pinto Menéres, uma quota de valor
nominal de 1797,12 euros; João Pedro Cardoso Pinto Menéres, uma
quota de valor nominal de 7987,20 euros; João Pedro Cardoso Pinto
Menéres, uma quota de valor nominal de 7987,20 euros; António
Clemente Menéres Manso, uma quota de valor nominal de
2325,02 euros; António Clemente Menéres Manso, uma quota de valor
nominal de 179,71 euros; António Clemente Menéres Manso, uma
quota de valor nominal de 2358,72 euros; José Alberto Pinto dos
Santos Menéres Martins Manso, uma quota de valor nominal de
2325,02 euros; José Alberto Pinto dos Santos Menéres Martins Man-
so, uma quota de valor nominal de 179,71 euros; José Alberto Pinto
dos Santos Menéres Martins Manso, uma quota de valor nominal de
336,96 euros; Isabel Maria Pinto Menéres Martins Manso, uma quo-
ta de valor nominal de 2325,02 euros; Isabel Maria Pinto Menéres
Martins Manso, uma quota de valor nominal de 179,71 euros; Isabel
Maria Pinto Menéres Martins Manso, uma quota de valor nominal de
2358,72 euros; Manuel Joaquim Pinto Fonseca Menéres Martins

Manso, uma quota de valor nominal de 2325,02 euros; Manuel Joa-
quim Pinto Fonseca Menéres Martins Manso, uma quota de valor
nominal de l976,83 euros; Manuel Joaquim Pinto Fonseca Menéres
Martins Manso, uma quota de valor nominal de 179,71 euros; Manuel
Joaquim Pinto Fonseca Menéres Martins Manso, uma quota de valor
nominal de 336,96 euros; José Luís Menéres Sampaio Ferreira Fon-
tes, uma quota de valor nominal de 3144,96 euros; José Manuel Car-
doso Pinto Menéres, uma quota de valor nominal de 1797,12 euros;
José Manuel Cardoso Pinto Menéres, uma quota de valor nominal de
7987,20 euros; José Manuel Cardoso Pinto Menéres, uma quota de
valor nominal de 7987,20 euros; Lucília Alzira Castro Campos, que
também usa Lucília Alzira Castro Campos Monteiro, uma quota de
valor nominal de 1302,91 euros; Lucília Alzira Castro Campos, que
também usa Lucília Alzira Castro Campos Monteiro, uma quota de
valor nominal de 6559,49 euros; Manuel Costa Menéres Sampaio, uma
quota de valor nominal de 2156,54 euros; Manuel Costa Menéres
Sampaio, uma quota de valor nominal de 2560,90 euros; Manuel Costa
Menéres Sampaio, uma quota de valor nominal de 2965,25 euros;
Manuel Costa Menéres Sampaio, uma quota de valor nominal de
4313,09 euros; Manuel Costa Menéres Sampaio, uma quota de valor
nominal de 179,71 euros; Manuel Costa Menéres Sampaio, uma quo-
ta de valor nominal de 179,71 euros; Manuel Costa Menéres Sampaio,
uma quota de valor nominal de 1302,91 euros; Maria Antónia Cardo-
so Pinto Menéres, uma quota de valor nominal de 179,71 euros; Maria
Antónia Cardoso Pinto Menéres, uma quota de valor nominal de
718,85 euros; Maria Antónia Cardoso Pinto Menéres, uma quota de
valor nominal de 898,56 euros; Maria Antónia Cardoso Pinto Menéres
uma quota de valor nominal de 7987,20 euros; Maria Antónia Cardo-
so Pinto Menéres, uma quota de valor nominal de 7987,20 euros; Maria
Luísa Oliveira Menéres Ferreira da Silva, uma quota de valor nominal
de 1797,12 euros; Maria Gabriela Oliveira Menéres Machado Leite,
uma quota de valor nominal de 1797,12 euros; Maria da Graça Oli-
veira Menéres da Costa, uma quota de valor nominal de 898,56 euros;
Rosa Maria Oliveira Menéres, uma quota de valor nominal de
898,56 euros; José Clemente Oliveira Menéres, uma quota de valor
nominal de 299,52 euros; Maria Emília Ortigão de Oliveira Menéres
Campos, uma quota de valor nominal de 499,20 euros; Manuel Joa-
quim Ortigão de Oliveira Menéres, uma quota de valor nominal de
499,20 euros; Maria Teresa Ortigão de Oliveira Menéres de Faria
Lencastre, uma quota de valor nominal de 499,20 euros; Maria Cristina
Barbosa Namorado Rosa Valadão dos Santos, uma quota de valor
nominal de 1119,60; Maria Inês Barbosa Namorado Rosa Viegas Ri-
beiro, uma quota de valor nominal de l119,60 euros; Miguel Barbosa
Namorado Rosa, uma quota de valor nominal de 1119,60 euros; Alfredo
Jaime Menéres Correia Barbosa, uma quota de valor nominal de
373,20 euros; António Mário Menéres Correia Barbosa, uma quota
de valor nominal de 5598,03 euros; Maria Antónia Araújo Ferreira e
Maria da Luz Araújo Ferreira, uma quota de valor nominal de
24 979,97 euros; Maria Antónia Araújo Ferreira e Maria da Luz Araújo
Ferreira, uma quota de valor nominal de 269,57 euros; Domingos
Menéres Sampaio Pimentel e José Manuel Menéres Sampaio Pimentel,
cada um 1/3 das quotas de 2515,97 euros, 179,71 euros, 4313,09 euros
e 3010,18 euros; João Bernardino Menéres Sampaio Pimentel, Maria
Cristina de Sousa Menéres Pimentel, Maria Gabriela de Sousa Menéres
Pimentel Poore possuem 1/3 em comum e sem determinação de par-
te ou direito das mesmas quotas de 2515,97 euros, 179,71 euros,
4313,09 euros e 3010,18 euros; Maria Alberta Rovisco Garcia
Menéres, Maria Adelina Rovisco Garcia Menéres Madeira Calheiros e
Maria Amélia Rovisco Garcia Menéres Sancho, uma quota de valor
nominal de 2560,90 euros; Maria Alberta Rovisco Garcia Menéres,
Maria Adelina Rovisco Garcia Menéres Madeira Calheiros e Maria
Amélia Rovisco Garcia Menéres Sancho, uma quota de valor nominal
de 179,71 euros; Maria Alberta Rovisco Garcia Menéres, Maria Adelina
Rovisco Garcia Menéres Madeira Calheiros e Maria Amélia Rovisco
Garcia Menéres Sancho, uma quota de valor nominal de 898,56 euros;
Maria Alberta Rovisco Garcia Menéres, Maria Adelina Rovisco Garcia
Menéres Madeira Calheiros e Maria Amélia Rovisco Garcia Menéres
Sancho, uma quota de valor nominal de 718,85 euros; Maria Alberta
Rovisco Garcia Menéres, Maria Adelina Rovisco Garcia Menéres
Madeira Calheiros e Maria Amélia Rovisco Garcia Menéres Sancho,
uma quota de valor nominal de 763,78 euros; Maria Alberta Rovisco
Garcia Menéres, Maria Adelina Rovisco Garcia Menéres Madeira
Calheiros e Maria Amélia Rovisco Garcia Menéres Sancho, uma quo-
ta de valor nominal de 5391,36 euros; Maria Alberta Rovisco Garcia
Menéres, Maria Adelina Rovisco Garcia Menéres Madeira Calheiros e
Maria Amélia Rovisco Garcia Menéres Sancho, uma quota de valor
nominal de 9345,03 euros; Maria Alice Agostinha Hansch Maciel
Oliveira Menéres, uma quota de valor nominal de 1916,93 euros;
António Sérgio Maciel Menéres, uma quota de valor nominal de
1916,93 euros; João Gustavo Maciel Menéres, uma quota de valor
nominal de 1916,93 euros; Manuel Maria Maciel Menéres, uma quo-
ta de valor nominal de 1916,93 euros; Maria do Carmo Fontes
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Menéres Duarte Pacheco, Maria Francisca Menéres Duarte Pacheco
e Maria José Menéres Duarte Pacheco Clara, uma quota de valor
nominal de 4313,09 euros; Maria do Carmo Fontes Menéres Duarte
Pacheco, Maria Francisca Menéres Duarte Pacheco e Maria José
Menéres Duarte Pacheco Clara, uma quota de valor nominal de
1302,91 euros; Maria do Carmo Fontes Menéres Duarte Pacheco,
Maria Francisca Menéres Duarte Pacheco e Maria José Menéres Duarte
Pacheco Clara, uma quota de valor nominal de 179,71 euros; Maria
do Carmo Fontes Menéres Duarte Pacheco, Maria Francisca Menéres
Duarte Pacheco e Maria José Menéres Duarte Pacheco Clara, uma
quota de valor nominal de 4358,02 euros; Maria do Carmo Fontes
Menéres Duarte Pacheco, Maria Francisca Menéres Duarte Pacheco
e Maria José Menéres Duarte Pacheco Clara, uma quota de valor
nominal de 1257,98 euros; Maria do Carmo Fontes Menéres Duarte
Pacheco, Maria Francisca Menéres Duarte Pacheco e Maria José
Menéres Duarte Pacheco Clara, uma quota de valor nominal de
179,71 euros; Maria Clara Rebelo Carvalho Menéres, uma quota de
valor nominal de 2560,90 euros; Maria Clara Rebelo Carvalho
Menéres, uma quota de valor nominal de 898,56 euros; Maria Clara
Rebelo Carvalho Menéres, uma quota de valor nominal de
299,52 euros; Maria Clara Rebelo Carvalho Menéres, uma quota de
valor nominal de 2695,68 euros; Maria José Rebelo Carvalho Menéres
Cudell, uma quota de valor nominal de 6454,66 euros; Maria Luísa
Rebelo Carvalho Menéres de Tavares e Távora, uma quota de valor
nominal de 179,71 euros; Maria Luísa Rebelo Carvalho Menéres de
Tavares e Távora, uma quota de valor nominal de 718,85 euros; Maria
Luísa Rebelo Carvalho Menéres de Tavares e Távora, uma quota de
valor nominal de 2890,37 euros; Maria Luísa Rebelo Carvalho Menéres
de Tavares e Távora, uma quota de valor nominal de 898,56 euros;
Maria Luísa Rebelo Carvalho Menéres de Tavares e Távora, uma quota
de valor nominal de 179,71 euros; Maria Luísa Rebelo Carvalho
Menéres de Tavares e Távora, uma quota de valor nominal de
179,71 euros; Maria Luísa Rebelo Carvalho Menéres de Tavares e
Távora, uma quota de valor nominal de 539,14 euros; Maria Luísa
Rebelo Carvalho Menéres de Tavares e Távora, uma quota de valor
nominal de 149,76 euros; Maria Luísa Rebelo Carvalho Menéres de
Tavares e Távora, uma quota de valor nominal de 718,85 euros; Maria
Teresa Rebelo Carvalho Menéres Biro, uma quota de valor nominal
de 703,87 euros; Maria Teresa Rebelo Carvalho Menéres Biro, urna
quota de valor nominal de 5391,36 euros; Maria Teresa Rebelo Car-
valho Menéres Biro, uma quota de valor nominal de 359,43 euros;
Lucília Elvira Barbosa Campos Albuquerque Oliveira, Maria Antónia
Barbosa Campos Menéres, Maria Guilhermina Barbosa Campos
Espregueira e Maria Manuel Barbosa Campos Pinheiro Torres, uma
quota de valor nominal de 6649,35 euros; Maria Antónia Cardoso
Pinto Menéres, António Manuel Cardoso Pinto Menéres, Clemente
Cardoso Pinto Menéres, João Pedro Cardoso Pinto Menéres e José
Manuel Cardoso Pinto Menéres, uma quota de valor nominal de
1257,99 euros; Maria Antónia Cardoso Pinto Menéres, António
Manuel Cardoso Pinto Menéres, Clemente Cardoso Pinto Menéres,
João Pedro Cardoso Pinto Menéres e José Manuel Cardoso Pinto
Menéres, uma quota de valor nominal de 15 649,92 euros; Maria
Antónia Cardoso Pinto Menéres, António Manuel Cardoso Pinto
Menéres, Clemente Cardoso Pinto Menéres, João Pedro Cardoso Pinto
Menéres e José Manuel Cardoso Pinto Menéres, uma quota de valor
nominal de 2560,90 euros; Sociedade Clemente Menéres, L.da, uma
quota própria de valor nominal de 903,55 euros.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas pelo acto entre vivos poderá ser livre-
mente feita quando a favor de descendentes legítimos do fundador da
sociedade, Clemente Joaquim da Fonseca Guimarães Menéres. Em todos
os demais casos só poderá ter lugar se a sociedade em primeiro lugar
e os sócios depois não optarem pela sua compra. Se mais de um a
desejar, abrir-se-á licitação entre eles.

§ único. No caso de propriedade separada de usufruto o direito de
opção caberá ao usufrutuário.

ARTIGO 6.º

Falecendo qualquer sócio, a transmissão da sua quota efectuar-se-á
nos termos gerais de direito, mas a sociedade poderá amortizar a quo-
ta ou a parte dela que ficar a pertencer a outrem que não seja o côn-
juge sobrevivo ou descendente legítimo do mencionado Clemente
Joaquim da Fonseca Guimarães Menéres.

§ único. Fica dispensada a autorização especial da sociedade para a
divisão de quotas pelos herdeiros de qualquer sócio falecido quando
esta transmissão possa ser feita nos termos do corpo deste artigo.

ARTIGO 7.º

Tanto a compra por opção referida no artigo 5.º como a amorti-
zação prevista no artigo 6.º serão feitas pagando-se a quota ou parte

dela pelo valor que resultar da multiplicação por 20 da média dos
respectivos dividendos nos últimos cinco anos, sem qualquer partici-
pação nos fundos de reserva ou semelhantes, mas acrescido de juros à
taxa de 5% ao ano, contados desde a data do último balanço aprova-
do. O pagamento far-se-á em oito prestações trimestrais e sucessivas,
vencendo-se a primeira três meses depois de exercido o direito de
opção ou de resolvida a amortização.

§ único. Se o pagamento tiver de ser feito por sócio ou sócios que
hajam optado na compra ao abrigo do disposto na parte final do arti-
go 5.º, o pagamento do preço deverá ser garantido por fiador idóneo.

ARTIGO 8.º

A administração da sociedade e a sua representação serão confiadas
a três gerentes, um dos quais, com a designação de gerente-delegado,
terá especialmente a seu cargo a gestão directa dos negócios da socie-
dade, bastando, porém, a assinatura de qualquer deles para a obrigar.

§ 1.º Os gerentes terão a remuneração que a assembleia geral fixar
e serão dispensados de caução.

§ 2.º Ficam designados para exercer os cargos de gerentes os sócios
João Pedro Cardoso Pinto Menéres, José Clemente de Oliveira Menéres
e Manuel da Costa Menéres Sampaio.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais para as quais a lei não prescreva formalidades
especiais de convocação serão convocadas mediante cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecipação mínima de cinco dias, e reu-
nirão sempre no escritório da sucursal do Porto.

ARTIGO 10.º

Anualmente, em 31 de Dezembro, dar-se-á balanço, e dos lucros
líquidos apurados sairão 5% para constituição ou reintegração do fun-
do de reserva legal, o que a assembleia determinar para constituição
ou reforço de outros fundos ou aplicações e o restante será para divi-
dendo a distribuir pelos sócios na proporção das suas quotas.

§ único. A assembleia determinará também a época do pagamento
do dividendo, podendo estabelecer que ele se faça em prestações.

ARTIGO 11.º

O gerente fica autorizado a adquirir por compra, para a sociedade,
quaisquer bens imobiliários, quando o seu valor não exceda € 49,88.

ARTIGO 12.º

Em tudo o mais regularão as deliberações tomadas em assembleias
gerais e os preceitos da Lei de 11 de Abril de 1901 e da demais legis-
lação aplicável.

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

12 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2000763057

PLAYOFF � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 034; identificação de pessoa colectiva n.º 506314138; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030429; pasta
n.º 26 965.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PLAYOFF � Comércio de Vestuá-
rio, L.da, vai ter a sua sede na Rua de João Lúcio de Azevedo, 53,
1.ª sala, 2-B, do concelho do Porto, e durará por tempo indeterminado,
contando-se o seu início desde o dia do registo definitivo deste con-
trato 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 comércio a retalho de vestuário para
adultos, bebés e crianças. Comércio a retalho de vestuário desportivo.
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Artigos para desporto. Comércio a retalho de têxteis lar. Comércio a
retalho de calçado. Comércio a retalho de acessórios de moda. Co-
mércio por grosso de vestuário, calçado, acessórios de moda, e têx-
teis lar, sua importação, exportação, distribuição, e representação.
Comércio ambulante de vestuário e calçado. Comércio de vestuário e
calçado em feiras e mercados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas: uma, com o valor
nominal de 4750 euros, pertencente à sócia Lia Manuel Silva Carva-
lho Chaveiro Santos, e outra, com o valor nominal de 250 euros,
pertencente à sócia Fernanda Maria Silva Carvalho

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 todos os sócios prestações suple-
mentares até ao montante de 25 000 euros, na proporção das suas
quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Fernanda Maria
Silva Carvalho, desde já designada gerente, podendo ainda serem no-
meados outros gerentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de qualquer 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 con-
tratos, ou escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de estra-
nhos, a cessão depende do consentimento da sociedade, a qual tem
direito de preferência 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 for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com avi-
so de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2000763561

GARAGEM CEAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 595; identificação de pessoa colectiva n.º 501272828;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of.
l/030507; pasta n.º 26 142.

Certifico que, pela escritura lavrada em 18 de Dezembro de 2002,
no 8.º Cartório Notarial do Porto, cessou da função de gerente da
sociedade em epígrafe, Paulo dos Santos, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619100

GRANDE COLÉGIO UNIVERSAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8125; identificação de pessoa colectiva n.º 500359474;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 33 e 34/030507; pasta n.º 11 758.

Certifico que por fotocópias de assento de óbito n.os 1205/1999 e
1090/2001, ambas passadas pelo Arquivo Central do Porto, cessaram
da função de gerentes da sociedade em epígrafe, respectivamente,
António Maria de Abreu Freire, em 9 de Maio de 1999, e Alberto
Lopes Rodrigues, em 3 de Junho de 2001.

Mais certifico que pela acta n.º 74, de 22 de Abril de 2003, foram
designados gerentes da sociedade em epígrafe, Fernando Pinto Ribei-
ro Brito, casado, e Rui Fernando Dias Brito, solteiro, maior, ambos
residentes na Rua de Azevedo Coutinho, 342, Porto.

É o que me cumpre certificar.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2002849030

OPL � ORGANIZAÇÃO E PLANEAMENTO DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 016; identificação de pessoa colectiva n.º 502589299; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 14/030507; pasta
n.º 7315.

Certifico que, pela escritura lavrada em 10 de Novembro de 1995,
no 1.º Cartório Notarial do Porto, foram alterados os artigos 3.º e 7.º
do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, representado por três quotas, sendo duas de 50 000$, cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Armando José Rietsch
Monteiro e Maria Luísa de Menezes Leitão Monteiro, e outra de
900 000$, pertencente à sociedade VANGUARGEST � Gestão e
Administração de Bens Móveis e Imóveis, S. A.

ARTIGO 7.º

Em caso de arresto ou de penhora de qualquer quota, a sociedade
procederá à respectiva amortização, sendo o preço desta encontrado
através de um balanço realizado para o efeito.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619428

OPL � ORGANIZAÇÃO E PLANEAMENTO DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 016; identificação de pessoa colectiva n.º 502589299;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 16 e 18/030507; pasta n.º 7315.

Certifico que, pela acta n.º 13, de 30 de Setembro de 2000, a sede
da sociedade em epígrafe foi deslocada para a Rua de Francos, 400,
freguesia de Ramalde, Porto.

Mais certifico que pela acta n.º 1, de 30 de Abril de 2001 foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, mediante reforço de 2410$, subscrito pelos sócios, na pro-
porção das suas quotas, e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 4500 euros, pertencendo à sócia VANGUARGEST �
Gestão e Administração de Bens Móveis e Imóveis, S. A., outra em nome
de Maria Luísa de Meneses Leitão Tschopp e Paulo António Leitão
Monteiro, com as quotas de 250 euros e 250 euros em comum e sem
determinação de parte ou direito.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619436
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LUZ & MEDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 049; identificação de pessoa colectiva n.º 503585935; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: l/030508; pasta
n.º 26 980.

Certifico que, pela escritura lavrada em 29 de Novembro de 2002,
no 2.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, foi alterado o arti-
go 2.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a
ser a seguinte:

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Godim, l, armazém 6, fregue-
sia de Campanhã, concelho do Porto.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

9 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619460

IBERLAB � EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 889; identificação de pessoa colectiva n.º 503406694; ins-
crições n.os 11 e 13; números e data das apresentações: 2 e 4/
030508; pasta n.º 14 046.

Certifico que pela escritura lavrada em 21 de Abril de 2003, no 5.º
Cartório Notarial do Porto, foi aumentado o capital social da socie-
dade em epígrafe para € 600 000, mediante o reforço de € 550 000,
por incorporação de reservas livres, e foi alterado o artigo 3.º, com
aditamento de um novo artigo, que passa a ser o 7.º, do pacto social,
cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 600 000 euros e está
dividido em três quotas, sendo uma de 540 000 euros, pertencente ao
sócio João Adriano de Sousa Teixeira, e duas iguais, de 30 000 euros,
pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios, João Pedro de
Carvalho Teixeira e Joana Luísa de Carvalho Teixeira.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de 5 000 000 de euros.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

9 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619410

PINTO & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 357; identificação de pessoa colectiva n.º 506319334;
averbamento n.º 1 à inscrição l e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: Of. 1 e 2 e 5/030509; pasta n.º 26 208.

Certifico que, pela escritura lavrada em 26 de Fevereiro de 2003,
no 8.º Cartório Notarial do Porto, cessaram da função de gerentes da
sociedade em epígrafe, Amândio Moreira Pinto e Vítor Manuel Alves
André, por renúncia, e foi alterado o § 1.º do artigo 4.º, do pacto
social da mesma sociedade, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

§ 1.º Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que pela mesma escritura foram designados gerentes
da sociedade em epígrafe, os sócios Vasco Jerónimo Gonçalves e
mulher, Maria Emília Ribeiro Gomes Gonçalves, residentes na Rua da
Murta, 112, Senhora da Hora, Matosinhos.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

10 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619061

VIEIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 722; identificação de pessoa colectiva n.º 500512060;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 29; números e
data das apresentações: Of. 15 e 16 e 17/030512; pasta n.º 6203.

Certifico que pela escritura lavrada em 30 de Abril de 2002, no 4.º
Cartório Notarial do Porto, cessaram da função de gerentes da socieda-
de em epígrafe, José da Silva Oliveira e Teresa Letícia Realinho
Ferreira da Silva Oliveira, por renúncia, tendo sido designados geren-
tes da mesma sociedade, Fernando Ribeiro de Oliveira e mulher, Ana
Paula dos Santos Oliveira, residentes na Rua do Papa Pio XII, 77,
rés-do-chão, Ermesinde, Valongo.

É o que me cumpre certificar.

12 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619223

TECIPOR � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 114; identificação de pessoa colectiva n.º 501745050;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: Of.
6/030512; pasta n.º 18 507.

Certifico que, pela escritura lavrada em 19 de Fevereiro de 2003,
no 4.º Cartório Notarial do Porto, cessou da função de gerente da
sociedade em epígrafe, Rui Diogo Castel-Branco Osório Borges, por
renúncia.

É o que me cumpre certificar.

13 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619185

MARQUES & LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 839; identificação de pessoa colectiva n.º 501106170; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 31/020327; pasta
n.º 1769.

Certifico que, pela acta n.º 25, de 30 de Novembro de 2001 foi
alterado o artigo 4.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, dele
pertencendo, em proporção, uma quota de 1666,67 euros, ao sócio
Humberto Fernando Fonseca Almeida; uma quota de 1.666,67 euros,
ao sócio José Duarte Rodrigues da Silva, e uma quota de 1666,66 euros,
ao sócio Vítor Manuel Rodrigues da Silva.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

13 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619177

MARQUES & LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 839; identificação de pessoa colectiva n.º 501106170;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresen-
tação: Of. 26/021107; pasta n.º 1769.
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Certifico que pela escritura lavrada em 8 de Abril de 2002, no 3.º
Cartório Notarial do Porto, cessou da função de gerente da sociedade
em epígrafe, Vítor Manoel Rodrigues da Silva, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

13 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619169

1965 � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 360; identificação de pessoa colectiva n.º 505290499; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: l/030513; pasta n.º 26 211.

Certifico que pela acta n.º 3, de 26 de Fevereiro de 2003, foi desig-
nada gerente da sociedade em epígrafe, Ana Carmen Andrade Maia
Ribas Fontes, solteira, maior, residente na Avenida da Boavista, 1607,
7.º, esquerdo, Porto.

É o que me cumpre certificar.

14 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2002343314

SALFOTEC � EQUIPAMENTOS E ARTIGOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 342; identificação de pessoa colectiva n.º 503240818;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1; inscrição n.º 10, e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; nú-
meros e datas das apresentações: Of. 4/030513, 9/030514, e 5 e 6/
030513; pasta n.º 12 931.

Certifico que pela escritura lavrada em 6 de Março de 2003, no 6.º
Cartório Notarial do Porto, cessou da função de gerente da sociedade
em epígrafe José Pereira Gomes, por renúncia.

Mais certifico que, por carta de 6 de Março de 2003, cessou da
função de gerente da sociedade em epígrafe, em 10 de Março de 2003,
Nelson Dias Marques, por renúncia.

Certifico ainda que pela acta n.º 15, de 10 de Março de 2003, fo-
ram designados gerentes da sociedade em epígrafe, Cláudia Alexandra
Magalhães Ribeiro Faro Leite, solteira, maior, residente na Rua de
Cláudio Basto, 107, 2.º, direito, Viana do Castelo, e Luís Pacheco da
Silva, casado, residente no lugar de Tijoses, Nespereira, Lousada.

Mais certifico que pela acta n.º 15, de 10 de Março de 2003, a sede
da sociedade em epígrafe foi deslocada para a Rua das Doze Casas,
74, freguesia do Bonfim, Porto.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

14 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619193

PAULO COSTA, SILVA & SANCHES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 533; identificação de pessoa colectiva n.º 502349042;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: Of. 7 e 8 e 11/030513; pasta n.º 11 374.

Certifico que, pela escritura lavrada em 15 de Novembro de 2001,
no 2.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, cessou da função de
gerente da sociedade em epígrafe, Sandra Maria Ferreira dos Santos e
Sousa, por renúncia, e foram alterados os artigos 4.º e 6.º do pacto
social da mesma sociedade, cuja redacção passa a ser a seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
70 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 56 000 euros, do sócio
José Vasconcelos Mendes, e outra de 14 000 euros, do sócio Henrique
Pereira Mendes.

6.º

A gerência social fica afecta ao sócio Henrique Pereira Mendes,
que fica já nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, com
a assinatura de um gerente.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

14 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619070

COMPANHIA DO SOM � ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 484; identificação de pessoa colectiva n.º 504321323;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: Of. 17, 18 e19/030514; pasta n.º 20 248.

Certifico que pela escritura lavrada em 26 de Dezembro de 2002,
no 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto,
cessaram da função de gerentes da sociedade em epígrafe, Sílvio José
Dias de Almeida e Deolinda Maria Martins Coelho de Sousa, por re-
núncia, tendo sido alterados o artigo 3.º e o n.º l, do artigo 4.º do pacto
social da mesma sociedade, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro,
é de 60 000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
44 500 euros e outra de 500 euros, ambas pertencentes à sócia Ana
Paula Choupina Filipe de Carvalho Sousa, e outra do valor nominal
de 15 000 euros, pertencente ao sócio Sílvio José Dias de Almeida.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares de capital até ao montante máximo de cin-
co vezes o capital social.

Mais certifico que pela mesma escritura foi designada gerente da
sociedade em epígrafe a não sócia Susana Maria Choupina Filipe de
Carvalho, solteira, maior, residente na Rua da Constituição, 746, 4.º,
esquerdo, Porto.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

15 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619088

PORVIG � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 919; identificação de pessoa colectiva n.º 506423174; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/030307; pasta
n.º 26 837.

Certifico que pela escritura lavrada em 14 de Janeiro de 2003, no
1.º Cartório Notarial de Vila do Conde, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A Sociedade adopta a firma PORVIG � Investimentos
Imobiliários, S. A., e tem a sua sede no Largo do Engenheiro António
de Almeida, 30, 3.º, sala DB/3, da freguesia de Ramalde, na cidade do
Porto, podendo ser transferida por simples decisão da administração,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2 � Mediante decisão da administração podem igualmente ser cria-
das ou extintas sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto social é a importação e exportação de bens e serviços e
comércio sobre qualquer forma de produtos nacionais e estrangeiros,
prestação de serviços relacionados com estas actividades, gestão de
investimentos e empreendimentos imobiliários, construção de habi-
tações, compra e venda de prédios rústicos e urbanos e materiais de
construção e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas designadamente
em novas sociedades, em agrupamentos complementares de empresas ou
em agrupamentos europeus de interesse económico e pode adquirir e alie-
nar participações sociais em sociedades nacionais ou estrangeiras com
objecto igual ou diferente do seu e em sociedades reguladas por leis es-
peciais, sempre mediante simples decisão da administração.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social subscrito em dinheiro é de 50 000 euros, dividido
em 10 000 acções ordinárias com valor nominal de cinco euros, en-
contrando-se realizado quanto a 30% do seu valor, devendo o restante
dar entrada na caixa social no prazo de um ano a contar desta data.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao li-
mite legalmente fixado se o houver, as quais poderão ser remíveis
pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, conforme
decisão da assembleia geral.

2 � Em caso de incumprimento da eventual obrigação de remição,
a sociedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular em
montante e condições a fixar pela administração.

3 � As acções ordinárias podem ser convertidas em acções prefe-
renciais sem voto a pedido dos interessados, desde que estejam obser-
vadas as formalidades legais prévias para o efeito e após deliberação
dos accionistas nesse sentido.

4 � As acções serão nominativas ou ao portador, ficando proibida
a sua conversão.

5 � Pode haver títulos representativos de uma, cinco, 10, 100,
1000 e 10 000 acções, sendo os mesmos assinados pelo administra-
dor único ou por dois administradores, podendo as assinaturas ser de
chancela por eles autorizada.

6 � Podem ser emitidas acções escriturais, assim como podem ser
convertidas acções tituladas em escriturais, por decisão da administração.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos pre-
vistos na lei, salvo no caso de obrigações convertíveis em acções ou
com direito de subscrição de acções em que é necessária prévia deli-
beração dos accionistas.

2 � É aplicável às obrigações emitidas pela sociedade o disposto
no artigo 5.º, n.os 4 e 5, com as devidas adaptações.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão das acções ficará subordinada ao consentimento
da sociedade através de deliberação da assembleia geral, que se pronun-
ciará no prazo de 60 dias, sob pena de se tornar livre a transmissão.

2 � A recusa será lícita com base em qualquer interesse relevante
da sociedade, devendo esta fazer adquirir as acções por outra pessoa
(se nenhum sócio quiser exercer o respectivo direito de preferência,
nos termos a seguir explicitados) nas condições de preço e pagamen-
to do negócio para que foi solicitado consentimento.

3 � Se a transmissão projectada pelo accionista for a título gra-
tuito, ou e a sociedade invocar a simulação do preço, pode deliberar
que uma omissão constituída por três elementos, sendo um indicado
pela sociedade, outro pelo accionista e um terceiro a indicar pela
Associação Comercial do Porto, avalie as acções do accionista, pre-
sumindo-se a simulação do preço se o preço comunicado exceder em
10% o resultante da avaliação da comissão.

4 � Nos casos previstos no numero anterior, a aquisição será feita
pelo valor real, determinado pela comissão indicada e o pagamento
do preço será feito em seis prestações semestrais iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira nos 30 dias subsequentes à deliberação da
comissão.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade amortizará as acções nos casos de morte, inter-
dição, falência e insolvência do titular e de arresto, arrolamento ou
penhora das acções, se tal for deliberado pela assembleia geral.

2 � Os títulos serão reembolsados pelo valor do ultimo balanço,
determinado por uma comissão a constituir nos termos referidos no
artigo anterior, sendo o pagamento feito de igual modo, em seis pres-
tações semestrais, iguais e sucessivas.

CAPÍTULO III
Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração composto por três ou cinco membros efec-
tivos e podendo ter um ou dois suplentes.

2 � No caso de existência de concelho de administração, os accio-
nistas designam o seu presidente o qual terá voto de qualidade nas
reuniões do concelho, podendo os seus membros votar por corres-
pondência, a solicitação do presidente.

3 � A administração poderá nomear mandatário ou mandatários
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, podendo
o conselho de administração nomear um dos seus membros para a
gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � Sem prejuízo das atribuições legais e deste contrato, à admi-
nistração são atribuídos os mais amplos poderes de gestão e represen-
tação da sociedade podendo, designadamente:

a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis ou não,
incluindo acções, quotas e obrigações, dá-los de locação ou reconhe-
cer direito sobre eles;

b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos no mer-
cado nacional e estrangeiro;

c) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais
noutras sociedades em cujo capital venha a participar;

d) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, propor acções,
transigir e desistir das mesmas, assim como comprometer-se em arbi-
tragens.

2 � A sociedade obriga-se em quaisquer negócios jurídicos ou do-
cumentos pela assinatura do administrador único, de dois administra-
dores, de um dos administradores, designado para o efeito em acta do
conselho de administração ou por mandatário da sociedade no estrito
âmbito do respectivo mandato.

3 � Em assuntos de mero expediente basta a assinatura de um
administrador ou de um mandatário no estrito âmbito do respectivo
mandato.

ARTIGO 11.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
e um suplente, eleito por deliberação dos accionistas.

ARTIGO 12.º

1 � O administrador único e os membros do concelho de adminis-
tração caucionarão ou não o exercício do seu cargo conforme for
deliberado pelos accionistas no momento da sua eleição.

2 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento de membros dos
órgãos sociais, as vagas serão preenchidas por deliberação dos accio-
nistas, desde que não seja possível preencher as vagas com recurso a
membros suplentes.

CAPÍTULO IV

Deliberações de accionistas e assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � Todas as formas legais de deliberação de accionistas são admi-
tidas na sociedade.

ARTIGO 14.º

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

2 � A presença na assembleia geral de accionistas sem direito de
voto e de terceiros depende da autorização do respectivo presidente,
sem prejuízo dos direitos imperativamente fixados por lei.

3 � Em quaisquer reuniões de accionistas, a cada grupo de 100 ac-
ções corresponde um voto tendo os accionistas tantos votos quanto
os correspondentes à parte inteira que resultar da divisão por 100 do
número de acções que possuam, sem qualquer limite.

4 � Para os efeitos dos números anteriores, a titularidade das ac-
ções nominativas é reconhecida em função do respectivo livro de
registo.
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ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário.

ARTIGO 16.º

1 � Sem prejuízo das competências legais e contratuais, compete
aos accionistas deliberarem sobre a remuneração ou não dos membros
dos corpos sociais e sobre a forma e o montante dessa remuneração
que poderá ser constituída, por percentagem sobre lucros ou por ou-
tros benefícios.

2 � Compete igualmente aos accionistas deliberarem sobre a con-
cessão aos administradores de uma pensão de reforma por velhice ou
invalidez, nos termos a definir na própria deliberação, incluindo even-
tuais complementos de pensões de reforma já existentes, tudo com
os limites máximos legalmente fixados.

ARTIGO 17.º

A assembleia só poderá deliberar em primeira convocatória com a
participação de sócios que representem 50% do capital social.

ARTIGO 18.º

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos
emitidos, salvo quando a lei disponha diversamente.

ARTIGO 19.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
com aviso de recepção, enviada para a residência do accionista.

2 � Deverão mediar, pelo menos, 21 dias, entre a expedição das
cartas e a data da reunião.

CAPÍTULO V

Diversos

ARTIGO 20.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais é de quatro anos, po-
dendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 21.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados líquidos obtidos terão a aplicação que os accio-

nistas deliberarem, com respeito pela constituição e reforço dos fun-
dos legalmente exigíveis, podendo aqueles, por maioria simples, deli-
berarem não distribuir lucros total ou parcialmente ou afectá-los
integralmente a reservas livres ou vinculadas.

ARTIGO 22.º

A administração, com parecer prévio favorável da fiscalização, pode
decidir fazer adiantamentos sobre lucros ainda no decurso de um exer-
cício.

ARTIGO 23.º

Em caso de dissolução, serão liquidatários os administradores em
exercício, salvo se os accionistas deliberarem de modo diverso, na
própria deliberação de dissolução.

Desde já ficam designados para integrar os órgãos sociais para os
anos de 2003 a 2006:

Assembleia geral: Presidente � José Alberto Gomes Domingues dos
Santos, casado, residente na Rua de Gondarém, 450, 1.º, no Porto;
secretário � Maria Liseta da Silva Marinho, casada, residente na Rua
da Agudela, 992/103, 2.º, M, em Lavra, Matosinhos.

Conselho de administração: Maria Antónia Leal Mascarenhas de
Castro, Nuno Filipe Leal de Mascarenhas da Silva Castro e Maria Luísa
Leal de Mascarenhas da Silva Castro.

Fiscal único: Fátima Pereira e Carlos Duarte, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas sob o n.º 154, com sede na Rua do Campo Alegre, 1306, 2.º,
sala 205, no Porto, representada por Maria de Fátima Pereira Fialho,
revisora oficial de contas, casada, residente na Rua do Dr. Melo Lei-
te, 12, 8.º, direito, no Porto; suplente: Piedade Vaz e Trigo de Mo-
rais, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 155, representada por Maria
da Piedade Gonçalves dos Santos Vaz, casada, revisora oficial de con-
tas n.º 878, e residente no Porto.

Está conforme.

15 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619231

MAGNA VIA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 566; identificação de pessoa colectiva n.º 505580438;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: Of. 23 e 24 e 25/030514; pasta n.º 24 156.

Certifico que pela escritura lavrada em 13 de Fevereiro de 2003,
no 9.º Cartório Notarial do Porto, cessaram da função de gerentes da
sociedade em epígrafe, Francisco Dinis Pereira Morais e Américo
Joaquim de Lima Gregório, por renúncia, e foram alterados os arti-
gos 1.º, 3.º e n.º 1, do artigo 4.º do pacto social da mesma sociedade,
cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Magna Via � Mediação Imobi-
liária, L.da, e tem a sua sede na Rua da Escola Normal, 100, freguesia
de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas de 5000 euros, cada, pertencen-
tes a cada um dos sócios, José Albino de Almeida Alvarenga e Natércio
Afonso Vilariça.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, ficará a
cargo de sócios ou de não sócios, conforme for deliberado em
assembleia geral, sendo, desde já, nomeados gerentes os sócios José
Albino de Almeida Alvarenga e Natércio Afonso Vilariça.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

15 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619096

G. M. A. � GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 743; identificação de pessoa colectiva n.º 503711900; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 20/030514; pasta n.º 16 246.

Certifico que pela escritura lavrada em 8 de Maio de 2003, no 1.º
Cartório Notarial do Porto, foi alterado o artigo 4.º do pacto social
da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
100 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel
Maria Castro e Lemos, e José Luís de Castro e Lemos.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

15 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619215

SANTOS & PINTO DE MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 436; identificação de pessoa colectiva n.º 501280146;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: Of. 6 e 8/030515; pasta n.º 18 286.

Certifico que pela escritura lavrada em 20 de Março de 2003, no
4.º Cartório Notarial do Porto, cessou da função de gerente da so-
ciedade em epígrafe, António Augusto de Jesus dos Santos Dias, por
renúncia, e foram alterados os artigos 3.º e 5.º do pacto social da mesma
sociedade, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo da sociedade, é de 5000 euros e dele perten-
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ce uma quota de igual valor ao sócio José Fernando Lage Pinto de
Magalhães.

ARTIGO 5.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio José Fernando
Lage Pinto de Magalhães, já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral; bastando a sua assi-
natura para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

16 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619282

JOANA PINHEIRO, RODRIGO COELHO
ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 238; identificação de pessoa colectiva n.º 506122816; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/030515; pasta
n.º 26 011.

Certifico que pela escritura lavrada em 26 de Fevereiro de 2003,
no Cartório Notarial de Espinho, foi dissolvida a sociedade em
epígrafe.

É o que me cumpre certificar.

16 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619240

PREDIAL FIRMEZA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 838; identificação de pessoa colectiva n.º 502584408; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 5/030515; pasta
n.º 7152.

Certifico que pela escritura lavrada em 10 de Março de 1999, no
6.º Cartório Notarial do Porto, foi dissolvida a sociedade em epígrafe
e encerrada a sua liquidação, com aprovação das contas.

É o que me cumpre certificar.

16 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619274

PAISAGINVESTE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 971; identificação de pessoa colectiva n.º 504132784;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of.
17/030515; pasta n.º 18 301.

Certifico que pela escritura lavrada em 10 de Dezembro de 2002,
no 2.º Cartório Notarial do Porto, cessou da função de gerente da
sociedade em epígrafe, Dário Espinheira Ramos, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

16 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619290

SERVIÇO PRIVADO DE IMAGEM NEURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 032; identificação de pessoa colectiva n.º 504408518;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: Of. 2 e 4 e 8/030516; pasta n.º 22 203.

Certifico que pela escritura lavrada em 11 de Março de 2003, no
5.º Cartório Notarial do Porto, cessaram da função de gerentes da

sociedade em epígrafe, Maria Alexandra da Rocha Campos Rodrigues
Lopes e João Abel Loureiro Marques Xavier, por renúncia, e foram
alterados o corpo do artigo 1.º, artigo 3.º e corpo do artigo 4.º do pacto
social da mesma sociedade, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a denominação de Serviço Privado de
Imagem Neuro, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Menéres, 234,
bloco 8, 4.º, esquerdo, freguesia e concelho de Matosinhos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5037,86 euros, e está dividido em duas quotas iguais, de 2518,93 euros,
pertencentes uma a cada uma dos sócios, Nuno Maria Canto Moreira
Figueira de Almeida e Armando Manuel Rodrigues Nogueira de Sousa.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os
sócios, desde já designados gerentes.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

17 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000812180

LUPA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 238; identificação de pessoa colectiva n.º 504864777; ins-
crição n.º 7, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8;
números e datas das apresentações: 20/030516, l/030519 e 21/
030516; pasta n.º 23 787.

Certifico pela escritura lavrada em 29 de Abril de 2003, no
9.º Cartório Notarial do Porto, foi designado gerente da sociedade
em epígrafe, José António Pinheiro de Lemos Melo, casado, residen-
te na Avenida da República, 612, 6.º, esquerdo, Matosinhos, tendo
cessado da função de gerente da mesma sociedade, em 9 de Agosto de
2002, Vítor Manuel da Nova Fernandes de Faria, por renúncia.

Mais certifico que pela mesma escritura foram alterados o corpo
do artigo 1.º e o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe,
cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LUPA � Sociedade de Media-
ção Imobiliária, L.da, tem sede na Rua de Tânger, 1567, rés-do-chão,
frente, Lordelo do Ouro, Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas iguais, no valor
nominal de 7500 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Maria Luísa Príncipe dos Santos Sá Fernandes e José António
Pinheiro de Lemos Melo.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

16 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619258

LOG � TECNOLOGIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 274; identificação de pessoa colectiva n.º 501341145; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 24/030516; pasta
n.º 27 000.

Certifico que pela escritura lavrada em 25 de Agosto de 1993,
no 1.º Cartório Notarial do Porto, foi alterado o artigo 3.º do
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pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser
a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 4 000 000$, e dele
pertence uma quota do valor nominal de 800 000$, ao sócio Alexan-
dre Fernando Sousa de Jesus, e outra de 3 200 000$, à sócia INFOR �
Sociedade Portuguesa de Estudos de Informática, S. A.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

17 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619312

RECORAL � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 643; identificação de pessoa colectiva n.º 500470049; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 14/030519; pasta
n.º 8059.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
2571,43 euros, e uma do valor nominal de 2142,86 euros, ambas
pertencentes ao sócio José Manuel de Jesus Calisto, e uma do valor
nominal de 285,71 euros, pertencente à sócia, Sónia Patrícia Garcia
Galiza Calixto.

ARTIGO 5.º

A gerência social, dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio,
José Manuel de Jesus Calisto, já nomeado gerente e por um ou mais
sócios a eleger em assembleia geral.

§ único. Mantém-se.

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

Está conforme.

20 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434120

SEGURSER � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 164; identificação de pessoa colectiva n.º 503196525; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 21/030519; pasta
n.º 12 650.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Julho de 2001.

20 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434111

LOTE DOIS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4573; identificação de pessoa colectiva n.º 503221767;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 27 e 28/030516; pasta n.º 15 390.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de fiscal único suplente de Joaquim Manuel
Pinto Ferreira, em 31 de Maio de 2002, por renúncia, e designação
de fiscal único suplente, em 26 de Março de 2003, para o quadriénio

em curso (2002/2005), de Paula Saraiva & Manuel Pereira, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Ana Paula Monteiro
Barbeitos Saraiva e Silva, revisor oficial de contas, casada.

20 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434103

IMPOR GRAVATAS, PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7243; identificação de pessoa colectiva n.º 503676179; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 25/030516; pasta
n.º 20 594.

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

Designação de gerentes dos sócios, em 14 de Junho de 2002:
Vladimiro de Sá Afonso, casado; José Vieira Basto, casado; e Maria

Alice Rocha Ferreira Basto, casada.

Está conforme.

16 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434090

TÍTULO � SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 746; identificação de pessoa colectiva n.º 502395427; inscri-
ção n.º 31; número e data da apresentação: 10/030516; pasta n.º 901.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 21 de Novembro
de 2002, para o triénio de 2002/2004.

Conselho de administração: presidente � Humberto da Costa Lei-
te, casado; vogais: Carlos Miguel Salazar de Sousa Coelho, casado; e
Carlos Alberto Rodrigues Ballesteros Amaral Firme, casado.

Fiscal único: Costa, Pinho & Cambão, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, representada por Jorge Rui Reis de Pinho, revisor
oficial de contas, casado; suplente: Borda, Rodrigues & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José
Manuel Borda Rodrigues, revisor oficial de contas, casado.

Está conforme.

16 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434081

GEOPEIA � GABINETE DE ESTUDOS DE ORDENAMENTO
PAISAGÍSTICO E IMPACTE AMBIENTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 707; identificação de pessoa colectiva n.º 502714190; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 13/030515; pasta n.º 9036.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e de alteração do contrato, cujo
artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
55 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma de valor nominal de
44 000 euros pertencente ao sócio Manuel Augusto Cardoso Ferreira e
duas no valor nominal de 5500 euros, cada uma, pertencendo uma a
cada um dos sócios João Roxo Ferreira e Miguel Roxo Ferreira.

Está conforme.

16 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434073

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ARROIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 097; identificação de pessoa colectiva n.º 503831034; ins-
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crição n.º 6; número e data da apresentação: 1/030515; pasta
n.º 16 680.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 18 de Março de
2003, para o triénio de 2003/2005.

Conselho de administração: presidente � Vasco Cerqueira de Fa-
ria, casado; vice-presidente: Rui Manuel Cerqueira Barbosa de Faria,
divorciado; administradora: Maria Isabel Barbosa de Faria, divorciada.

Fiscal único: Figueiredo, Azevedo & Caravela, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por António Paulo Marques
Figueiredo, revisor oficial de contas, casado; suplente: Palmira
Fernandes Martins Caravela, revisora oficial de contas, divorciada.

Está conforme.

16 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2002327807

INDFIR � INVESTIMENTOS FINANCEIROS DIRECTOS,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 059; identificação de pessoa colectiva n.º 505887231;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 3 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 14, 15 e
16/0340514; pasta n.º 24 787.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo: cessação de funções de vogal do conselho de admi-
nistração, de Ricardo Miguel Araújo Cardoso Valente, em 29 de No-
vembro de 2002, por renúncia.

Designação de membro do conselho de administração, para o triénio
em curso 2001/2003, em 29 de Novembro de 2002:

Vogal: José Carlos Eiras Pinto de Oliveira, casado; e
Cessação de funções de vogal do conselho de administração, de José

Carlos Eiras Pinto de Oliveira, em 31 de Março de 2003, por renúncia.

16 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434057

OBRADOMUS � CONSTRUÇÃO CIVIL E COMPRA
E VENDA DE BENS IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 739; identificação de pessoa colectiva n.º 501472878; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 241/020328; pasta
n.º 5077.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de redenominação e alteração do contrato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 759,58 euros, que corresponde à soma de três quotas, sendo de
59 855,75 euros, a quota pertencente ao sócio Domingos Rodrigues
Lopes, de 34 915,85 euros, a quota pertencente à sócia Maria Deolinda
Pinto Gonçalves Lopes, e de 4987,98 euros a quota pertencente ao
sócio Carlos Alberto Pinto Moreira.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital e os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos
de que ela careça, nas condições a fixar em assembleia geral.

Está conforme.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434049

SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
LUÍS JOÃO SAMPAIO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 853; identificação de pessoa colectiva n.º 504081438; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 6/030514; pasta
n.º 18 109.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, cujo
artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 104 00 euros, repre-
sentado por uma só quota do seu único sócio Luís João de Lima
Sampaio.

Está conforme.

15 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434030

SOCIEDADE DE ESMALTAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5132; identificação de pessoa colectiva n.º 500257850;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 7/021209; pasta n.º 3206.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Santos Dias, 1226, São
Mamede Infesta, Matosinhos.

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

Está conforme.

14 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434022

S. H. L. � SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 527; identificação de pessoa colectiva n.º 503972835;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/030513; pasta n.º 17 703.

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

Mudança de sede.
Sede: Rua de Heitor Campos Monteiro, 208, freguesia de São

Mamede Infesta, Matosinhos.

Está conforme.

14 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434014

ORECO, S. A. (SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5/970421; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 18/030224; pasta n.º 16 778.

Certifico que, o local da representação da sociedade foi alterado
para a Rua Nova do Seixo, 436, São Mamede Infesta, Matosinhos.

Está conforme.

17 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000616887

HIGHBORDER � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 702; identificação de pessoa colectiva n.º 501447490;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/030509; pasta n.º 11 129.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua da República, 101, 2.º trasei-
ras, freguesia de Cedofeita, Porto.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2000763669

GONÇALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 508; identificação de pessoa colectiva n.º 501057102;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 20; números das
apresentações: 21, 22 e 23; pasta n.º 11 662.

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

Cessação de funções de gerente, em 29 de Janeiro de 2003, de
Dorindo Manuel Domingues da Costa, por renúncia; e

Designação de gerentes, em 7 de Fevereiro de 2003:
Francisco José Viera da Rocha; Aldina Margarida Vieira Rocha.

Está conforme.

10 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2000763693

WEBCOM � SOFTWARE E SOLUÇÕES INTERNET, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 220; identificação de pessoa colectiva n.º 505036908; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 9/030509; pasta
n.º 24 993.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Abril de 2003.

10 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2000763685

SALDANHA � INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 670; identificação de pessoa colectiva n.º 502700866; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 20/021212; pasta
n.º 8927.

Certifico que, pela acta n.º 27, referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a designação do fiscal único efectivo e do suplente para
o quadriénio de 2002/2005, nomeados em 5 de Dezembro de 2002:

Efectivo: Santos Carvalho & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Armando Luís Vieira de Maga-
lhães, revisor oficial de contas, casado e suplente: António Augusto
dos Santos Carvalho, revisor oficial de contas, casado, ambos com
domicílio profissional no Campo de 24 de Agosto, 129, 7.º, Porto.

É o que me cumpre certificar.

2 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000618960

INFDIR � INVESTIMENTOS FINANCEIROS DIRECTOS,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 059; identificação de pessoa colectiva n.º 505887231;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/030502; pasta n.º 24 787.

Certifico que, pela acta n.º 4, de 22 de Novembro de 2002, a sede
da sociedade em epígrafe foi deslocada para a Avenida da Boavista,
1471, loja 1, freguesia de Lordelo do Ouro, Porto.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

3 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000618995

IRMÃOS MATOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 693; identificação de pessoa colectiva n.º 504036785; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 10/030502; pasta
n.º 17 909.

Certifico que, pela escritura lavrada em 24 de Março de 2003, no
Cartório Notarial da Trofa, foram alterados os artigos 2.º e 3.º do
pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a
seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis,
prestação de serviços e representações têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 6000 euros e
corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor nominal de
600 euros, pertencente ao sócio Joaquim Ribeiro de Sousa e Silva, e
duas quotas, do valor nominal de 2700 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Joel Guimarães de Sousa e Duarte Paulo da Silva Ribeiro.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

3 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619002

VECTOR J � EDIÇÃO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 041; identificação de pessoa colectiva n.º 506511499; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/030502; pasta
n.º 26 972.

Certifico que pela escritura lavrada em 28 de Março de 2003, no
13.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma VECTOR J � Edição e
Formação, L.da, e tem a sua sede na Rua Direita do Viso, 347, hab.
4.1, no Porto, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas ou encerradas filiais, sucursais, estabelecimen-
tos ou outras formas de representação, em qualquer ponto do país ou
no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a comercialização por grosso e
a retalho, representações com importação, exportação e edição de
manuais, material didáctico e artigos técnicos para o ensino e gestão
da condução automóvel e afins, com formação adequada ao objecto
social.

2 � No exercício da sua actividade, a sociedade poderá participar
no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto social
diferente, incluindo em sociedades reguladas por leis especiais, poden-
do ainda fazer parte de agrupamentos complementares de empresas,
associações em participações, consórcios ou outros de natureza se-
melhante.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma, do valor
nominal de 4900 euros, pertencente à sócia Anabela Carvalho



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 182 � 8 de Agosto de 2003 16 990-(109)

Figueiredo Monteiro Gonçalves; e outra, do valor nominal de
100 euros, pertencente ao sócio Jorge Joice Coutinho.

4.º

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

5.º

1 � Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para
assegurar a gestão corrente dos negócios da sociedade, e, em espe-
cial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
sociedade e no âmbito do seu objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Prometer e ou comprar, vender, arrendar, tomar de arrenda-

mento, trespassar, tomar de trespasse quaisquer bens imóveis;
f) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
g) Subscrever, adquirir ou vender participações no capital de outras

sociedades;
h) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras similares;
i) Prestar cauções ou garantias;
j) Constituir mandatários com poderes que julgue convenientes,

incluindo os de substabelecer.
2 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibera-

do em assembleia geral, será exercida pela sócia Anabela Carvalho
Figueiredo Monteiro Gonçalves, que fica, desde já, nomeada gerente.

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

Está conforme.

3 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000618987

M. M. P. R. � GESTÃO E INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 578; identificação de pessoa colectiva n.º 503999547;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 4, 5 e 6/
030502; pasta n.º 17 791.

Certifico que, por carta de 28 de Março de 2003, cessou funções
de administrador único da sociedade em epígrafe, Álvaro António de
Castro Rodrigues Tenreiro, por renúncia.

Mais certifico que pela acta n.º 10 de 28 de Março de 2003,
foi designado administrador único para o quadriénio em curso
(2001/2004) da sociedade em epígrafe, Maria Manuela de Castro
Pinheiro Rodrigues Fernandes da Fonseca, casada, residente na Rua de
Fernando Pessoa, 146, 6.º direito, Matosinhos.

Mais certifico que pela escritura lavrada em 15 de Abril de 2003,
n.º 2.º Cartório Notarial de Matosinhos, a sede da sociedade em
epígrafe foi deslocada para a Rua de Fernando Pessoa, 146, 6.º direi-
to, cidade de Matosinhos.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

3 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000618979

MANUEL MORAIS DA SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 672; identificação de pessoa colectiva n.º 502470950;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/030505; pasta n.º 6676.

Certifico que, pela acta n.º 17, de 7 de Abril de 2003, a sede da
sociedade em epígrafe foi deslocada para o Largo dos Lóios, 58, fre-
guesia da Vitória, Porto.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

6 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619266

YTONG IBÉRICA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 763; identificação de pessoa colectiva n.º 501886125; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 15/030505; pasta n.º 23 145.

Certifico que, pela acta n.º 32, referente à sociedade em epígrafe foi
efectuada a designação dos membros do conselho de gerência para o
quadriénio de 2003/2006, nomeados em 18 de Fevereiro de 2003: presi-
dente � Günter Schimscha, casado, residente em Wettlkam, 5, Otterfing,
83 624, Alemanha; vogais: Dirk Ohlms, casado, residente em
Ziegelhofstrasse, 5, Munchen 81247, Alemanha, e Philip Hadley, soltei-
ro, maior, residente em Bavariastrasse, 3-A, Munchen 80 336, Alemanha.

É o que me cumpre certificar.

6 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619029

TERESA NOVAIS & JORGE CARVALHO � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 998; identificação de pessoa colectiva n.º 505220270; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/030506; pasta
n.º 23 509.

Certifico que, pela acta n.º 3 de 21 de Dezembro de 2002, foram
designados gerentes da sociedade em epígrafe, Jorge Manuel Ferreira
de Carvalho e mulher Teresa Maria Dias Novais Gonçalves, residen-
tes na Rua de Morgado de Mateus, 123, 1.º, Porto.

É o que me cumpre certificar.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619037

PLANETA DAS ÁRVORES � JARDINAGEM
E CIRURGIA ARBÓREA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 169; identificação de pessoa colectiva n.º 503986208; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 12/030506; pasta n.º 22 346.

Certifico que pela escritura lavrada em 8 de Abril de 2003, no 9.º
Cartório Notarial do Porto, foi alterado o artigo 4.º do pacto social
da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma de 82 500 euros,
pertencente ao sócio João José Araújo Riem, uma de 7500 euros,
pertencente ao sócio Miguel Armando Riem de Oliveira, uma de
30 000 euros, pertencente à sócia Maria Emília Leite de Araújo e uma
de 30 000 euros pertencente ao sócio Serafim Augusto Freitas Riem.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

7 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619053

POWER-SCOOTER � ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
DE MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 577; identificação de pessoa colectiva n.º 504603370; ins-
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crição n.º 5; número e data da apresentação: 7/030507; pasta
n.º 20 605.

Certifico que, pela escritura lavrada em 23 de Abril de 2003, no
Cartório Notarial de Gondomar, foi dissolvida a sociedade em epígrafe
e encerrada a sua liquidação com aprovação das contas, em 21 de Abril
de 2003.

É o que me cumpre certificar.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619118

RECTISILVA � RECTIFICADORA DE MOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 583; identificação de pessoa colectiva n.º 504590120;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresen-
tações: (of.) 23 e 24/030507; pasta n.º 20 611.

Certifico que, pela escritura lavrada em 11 de Abril de 2003, no 1.º
Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, cessou da função de geren-
te da sociedade em epígrafe, Arcanjo António Moreira da Silva, por
renúncia.

É o que me cumpre certificar.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000619126

JORGE MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 567; identificação de pessoa colectiva n.º 505627752; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/030502; pasta
n.º 24 157.

Certifico que, pela escritura lavrada em 21 de Abril de 2003, no
Cartório Notarial da Maia, foi dissolvida a sociedade em epígrafe e
encerrada a sua liquidação, em 28 de Fevereiro de 2003, data da apro-
vação das contas.

É o que me cumpre certificar.

2 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000618952

WATEAU PORTUGAL � FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE CONTADORES DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 044; identificação de pessoa colectiva n.º 505959372; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/030506; pasta
n.º 26 975.

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

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 1.º, n.º 2 e 4.º, n.º 2.
Sede: Rua do Dr. Sousa Rosa, 369, 2.º esquerdo, Nevogilde, Porto.
Forma de obrigar: assinatura de um gerente.

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

Está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000612750

R CABO E TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 610; identificação de pessoa colectiva n.º 504964950; ins-
crição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e datas das apresentações: 13/
020822 e 43/021106; pasta n.º 22 977.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos: 

Designação de secretário: Pedro Dias de Sousa Pestana Bastos, ca-
sado, em 26 de Março de 2002.

Secretário suplente: João Miguel de Matos, solteiro, maior, desig-
nado em 27 de Setembro de 2002.

Dissolução.
Prazo para a liquidação: até 27 de Setembro de 2002, podendo ser

prorrogado, mas por período não superior até dois anos.
Designados liquidatários, em 27 de Março de 2002: Honorato López

Isla, Roberto Manuel Diaz-Rincón Cotelo e Angel López-Corona Dávila.

Está conforme.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000612903

R CABO E TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 610; identificação de pessoa colectiva n.º 504964950; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 28/030521; pasta n.º 22 977.

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

Encerramento da liquidação.
Aprovação das contas em 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000612911

UNIGRAPHICS SOLUTIONS ESPAÑA S. A.
(SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 051/030508; identificação de pessoa colectiva n.º 980156564;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 16 e 17/030508; pasta n.º 26 982.

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

Mudança de sede para a Rua Preciosa, 306, 2.º, Porto.
Encerramento da representação permanente.
Data do encerramento: 30 de Junho de 2001.

Está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000612776

OK 2 DEAL � SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 447; identificação de pessoa colectiva n.º 505048922;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1, inscrição n.º 2, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 18 a 22/030512; pasta n.º 24 018.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos: 

Cessação de funções do vogal do conselho de administração de
Ricardo Miguel Araújo Cardoso Valente, por renúncia, em 29 de Ja-
neiro de 2003.

Designação do vogal do conselho de administração, para o manda-
to em curso (2001/2004), em 29 de Janeiro de 2003: Ricardo Vergueiro
Fernandes Costa, casado, residente na Rua de Marta Mesquita da Câ-
mara, 149, 21, Porto.

Sede: Avenida da Boavista, 1471, loja 1, Lordelo do Ouro, Porto.
Alteração do contrato.
Aditamento do artigo 6.º A, com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º-A

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, não podendo no entanto as prestações serem superiores, no
seu conjunto, ao triplo do capital social.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000612784

LUSOGRUPOS � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE COMPRAS EM GRUPO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 100; identificação de pessoa colectiva n.º 501666303; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 27/020325; pasta
n.º 544.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Capital: 500 000 euros, representado por 100 000 acções com o

valor nominal de 5 euros cada uma, após a incorporação de reservas
nas devidas proporções.

Montante do reforço: € 1202,10.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou

depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000612792

MARIA HELENA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 052; identificação de pessoa colectiva n.º 501388630;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 21, 22 e 23/210503; pasta
n.º 7087.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente, em 21 de Maio de 1993,
de Manuel da Silva Gonçalves, por renúncia.

Alteração do contrato, aumento de capital, redenominação e alte-
ração do contrato cujos artigos seguem: 

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 500 000$, dele
corresponde uma quota de 450 000$ à sócia Maria Helena da Silva Va-
lente e uma quota de 50 000$ à sócia Paula Maria Valente Gonçalves.

ARTIGO 4.º

A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta à sócia Maria Helena da Silva
Valente, já nomeada gerente, ficando a sociedade obrigada pela sua
assinatura em todos os actos ou contratos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas, uma de valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Maria Helena da Silva Valente e outra
de valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Paula Maria Va-
lente Gonçalves.

Está conforme.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2000763839

MOTO � MORÁVIA SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 898; identificação de pessoa colectiva n.º 503425332;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 26/030521; pasta n.º 14 055.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Veloso Salgado, 195, fre-
guesia de Leça da Palmeira, Matosinhos.

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

Está conforme.

22 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434227

S. T. S. � SOCIEDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 191; identificação de pessoa colectiva n.º 502870966; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 19/030521; pasta
n.º 10 472.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de transformação de sociedade, cujos artigos seguem: 

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma S. T. S. � Sociedade Técnica de Servi-
ços, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Boavista, 420.º, 1.º,
sala A, Cedofeita, Porto.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a prestação de serviços referentes a
representações e apoio a empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente na totalidade ao único sócio Luís António
da Silva Prazeres Gouveia.

ARTIGO 4.º

A Sociedade poderá exigir ao sócio único prestações suplementares
de capital até ao montante de 10 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência será exercida por um ou mais gerentes, remunera-
dos ou não, conforme for deliberado perlo sócio único no momento
em que proceder à respectiva nomeação.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único da Sociedade.

ARTIGO 6.º

A Sociedade fica obrigada pela assinatura de qualquer gerente ou de
um procurador, com poderes especiais para determinadas categorias
de actos ou contratos.

ARTIGO 7.º

É permitido ao sócio celebrar com a Sociedade negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme.

22 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434219

PREC � PROJECTOS, ENGENHARIAS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 857; identificação de pessoa colectiva n.º 501302824; ins-
crição n.º 15; número e data da apresentação: 7/030522; pasta
n.º 14 389.

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

Designado gerente o não sócio, em 24 de Fevereiro de 2003 �
Teófilo Alexandre Neves Cidade, divorciado.

Está conforme.

22 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434200
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PRODÍGEO � PROJECTOS, DIRECÇÃO
E GESTÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 987; identificação de pessoa colectiva n.º 502536985; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 6/030521; pasta
n.º 7289.

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

Designado gerente o não sócio, em 24 de Fevereiro de 2003 �
Teófilo Alexandre Neves Cidade, divorciado.

Está conforme.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434189

PROBUS � ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E CONTROLE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 978; identificação de pessoa colectiva n.º 502535091; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 17/030520; pasta
n.º 7258.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Maio de 2003.

Está conforme.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2001434154

HOJE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 989; identificação de pessoa colectiva n.º 502273950; ins-
crição n.º 25; número e data da apresentação: 14/030520; pasta
n.º 779.

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

Redução de capital e alteração do contrato.
Artigos alterados: 4.º e n.os 1 e 2 do 5.º
Quantia a que o capital ficou reduzido: € 2 100 000, por delibera-

ção de 18 de Setembro de 2002.
Capital: € 2 100 000, dividido em 210 000 acções, com o valor

nominal de € 10.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito, é de 2 100 000 euros, di-
vidido em 210 000 acções ordinárias, no valor nominal de 10 euros
cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, é representado por 210 000 acções.
2 � Cada acção tem o valor nominal de 10 euros cada e incorpo-

ram-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

21 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2001434138

MONTENEGRO, FERNANDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 340; identificação de pessoa colectiva n.º 500196524; ins-
crição n.º 29; número e data da apresentação: 12/021017; pasta
n.º 12 166.

Certifico que pela escritura lavrada em 30 de Setembro de 2002,
no 9.º Cartório Notarial do Porto, foi aumentado o capital da socieda-
de em epígrafe para € 1 000 000, mediante o reforço de € 950 000,
sendo € 17 701,12, por incorporação de reservas legais, € 822 563,35,
por incorporação de reservas livres e € 109 735,53 em dinheiro, subs-
crito por todos os sócios, na proporção das suas quotas.

Mais certifico que pela mesma escritura a mesma sociedade foi
transformada em sociedade anónima, a qual se irá reger pelos seguin-
tes artigos: 

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de Montenegro, Fernandes
& C.ª, S. A., e tem a sua sede na Rua de Alexandre Braga, 106, fre-
guesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar,
transferir ou encerrar filiais, sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação, em qualquer local do país.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o comércio e importação de máqui-
nas e acessórios industriais.

ARTIGO 3.º

Tipo de sociedades participadas

Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá adquirir e
alienar participações em sociedades de responsabilidade limitada ou
ilimitada, qualquer que seja o seu objecto, em sociedades reguladas por
leis especiais, bem como associar-se a quaisquer pessoas singulares ou
colectivas, a agrupamentos complementares de empresas e agrupa-
mentos europeus de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 000 000 euros e encontra-se representado por 200 000 acções ordi-
nárias, tituladas, nominativas, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções poderão ser representadas por títulos de uma ou
mais acções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.

2 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo a sua assinatura ser aposta por meio de
chancela, por eles autorizada.

3 � A conversão de acções tituladas nominativas em acções titu-
ladas ao portador fica sujeita a deliberação da assembleia geral que
autorize a conversão, sendo as custas suportadas pelo accionista re-
querente.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções � Direito de preferência

1 � Na alienação, a qualquer título, de acções nominativas, os
accionistas não alienantes gozam, em primeiro lugar, do direito de
preferência na proporção das acções que detiverem, e a sociedade em
segundo lugar relativamente às acções não adquiridas até ao limite
legal permitido.

2 � O exercício desse direito obedecerá às seguintes normas pro-
cessuais: 

a) O accionista deverá comunicar o projecto da alienação ao con-
selho de administração, mencionando todos os elementos necessários
ao perfeito conhecimento da projectada alienação, nomeadamente, o
nome e residência ou denominação e sede do pretenso adquirente, o
preço, com indicação do seu total e, ainda, do valor que corresponde
a cada acção, e suas condições de pagamento;

b) No prazo de 10 dias úteis a contar da recepção da comunicação
referida na anterior alínea a), o conselho de administração, comu-
nicará a projectada operação aos restantes accionistas, indicando qual
a quota parte das acções alienandas que cabe a cada um;

c) Dentro dos 10 dias úteis seguintes ao do recebimento da comu-
nicação referida na precedente alínea b), cada accionista comunicará,
ao conselho de administração, se pretende apenas preferir na quota



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 182 � 8 de Agosto de 2003 16 990-(113)

parte que proporcionalmente lhe respeita nas acções alienandas, ou
sobre número diverso;

d) No caso de as comunicações de preferência excederem o núme-
ro das acções alienandas, serão estas proporcionalmente rateadas, mas
só depois de atendidos os pedidos dos accionistas que tiverem limita-
do a sua preferência ao número de acções que proporcionalmente lhes
caberia ou a um número inferior;

e) As operações de rateio serão levadas a cabo pelo conselho de
administração, que, dentro dos oito dias úteis seguintes ao final do
prazo estabelecido na anterior alínea c), comunicará o resultado da
preferência ao alienante e aos accionistas que a tiverem exercido;

f) Fixado que seja o número de acções a atribuir a cada preferente,
deverá este pagar ao alienante o respectivo preço, no prazo de oito
dias úteis a contar do recebimento da comunicação prevista na ante-
rior alínea e) ou nas mesmas condições que constam da comunicação
referida na alínea a) deste n.º 2, caso tais condições prevejam que o
pagamento do preço é diferido no tempo;

g) Se a preferência, de accionistas e da sociedade, no seu conjunto,
não abranger a totalidade das acções alienandas, as mesmas poderão
na sua totalidade ser livremente negociadas pelo seu titular.

3 � Nas transmissões a titulo gratuito, observar-se-ão, com as
necessárias adaptações, as normas dos n.os 1 e 2 deste artigo, sendo
que o valor das acções é o que resultar do balanço da sociedade, re-
portado ao último exercício, devidamente aprovado, excepto na do-
ação ou sucessão legal para ascendentes ou descendentes directos.

4 � Todas as comunicações referidas neste artigo serão feitas por
meio de carta registada com aviso de recepção.

ARTIGO 7.º

Constituição de usufruto e penhor sobre acções

1 � A constituição de penhor sobre as acções apenas é permitida
nos casos de o penhor se destinar a garantir:

a) Dívidas da sociedade;
b) Créditos de que a sociedade seja titular sobre accionistas;
c) Débitos do accionista a outro ou outros accionistas.
2 � A constituição de usufruto sobre as acções apenas é permitida

se estiver de acordo com o interesse da sociedade, sendo que cabe à
assembleia geral apreciar e deliberar sobre a existência ou não desse
mesmo interesse.

3 � Para efeitos do anterior n.º 2, o accionista interessado deve
comunicar ao presidente da mesa da assembleia geral a sua intenção
de constituição de usufruto, através de carta registada com aviso de
recepção, a qual deverá conter todos os elementos necessários para a
tomada da deliberação referida no mesmo n.º 2, entre eles a identifi-
cação completa da pessoa ou pessoas a favor de quem pretende que o
usufruto seja constituído.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 � Sem o consentimento do respectivo accionista, a assembleia
geral poderá deliberar a amortização de acções sempre que entenda
que a manutenção da qualidade de accionista pode ser inconveniente
ou prejudicial para os interesses da sociedade, o que se verificará,
designadamente, nos seguintes casos: 

a) Prática, pelo accionista, de actividades lesivas do bom nome e
dos interesses da sociedade;

b) Prática, pelo accionista, em nome ou em representação da
sociedade, de qualquer acto em desconformidade com as delibera-
ções dos órgãos sociais, com a lei, em geral, ou com as normas destes
estatutos;

c) Incumprimento, pelo accionista, do previsto no artigo 6.º dos
presentes estatutos;

d) Constituição de penhor ou de usufruto sobre acções com desres-
peito pelo disposto no artigo 7.º destes estatutos.

2 � Na sua deliberação, que deve ser tomada dentro do prazo de
um mês a contar da data em que seja conhecido o respectivo facto
determinante, a assembleia geral fixará as condições em que a amor-
tização de acções será efectuada, sendo que o respectivo preço
corresponderá ao valor nominal das acções, e será pago em 12 pres-
tações trimestrais, sem qualquer juro.

ARTIGO 9.º

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei.

2 � Quando as obrigações não forem escriturais os respectivos
títulos serão assinados por dois administradores, podendo as assinatu-
ras ser feitas por meio de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

CAPÍTULO III
Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Composição da assembleia geral

A assembleia geral é composta somente pelos accionistas que se-
jam titulares legítimos de acções ou de cautelas que as substituam com
direito a pelo menos, um voto e que, até oito dias antes da realização
da assembleia, comprovem, junto da sociedade, a sua legitimidade,
comprovação que terá de ser feita através do certificado emitido pelo
depositário, do registo ou da posse dos títulos.

ARTIGO 12.º

Representação de accionistas

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares só poderão fazer-
-se representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascen-
dente ou descendente, membro do conselho de administração ou ou-
tro accionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa que indique
o nome, o domicílio do representante e a data da assembleia.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar pela pessoa que para o efeito designarem através de carta.

3 � A autenticidade das cartas referidas nos números anteriores
será apreciada pelo presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, accionistas ou não, eleitos, pela assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Convocação

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente da mesa.
2 � Quando todas as acções forem nominativas as publicações pre-

vistas na lei, para aquele efeito, poderão ser substituídas por cartas
registadas expedidas com uma antecedência superior a 21 dias úteis em
relação à data da reunião.

ARTIGO 15.º

Funcionamento da assembleia geral

Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira convoca-
ção, sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, trans-
formação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais a
lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar presentes
ou representados accionistas que detenham, pelo menos, acções cor-
respondentes a 75% do capital social.

ARTIGO 16.º

Competência da assembleia geral

A competência da assembleia geral é a que lhe está atribuída na lei e a con-
sagrada nestes estatutos.

ARTIGO 17.º

Deliberações dos accionistas

1 � A assembleia geral delibera por maioria simples, excepto quan-
do os estatutos ou a lei dispuser de forma diferente.

2 � O disposto no número anterior não prejudica a observância
de maioria superior nos casos em que a lei o exija.

ARTIGO 18.º

Relação entre votos e acções

A cada acção ordinária corresponde um voto.

CAPÍTULO IV
Administração e fiscalização

ARTIGO 19.º

Modalidade da administração e fiscalização

A administração e a fiscalização da sociedade serão exercidas por
um conselho de administração e um fiscal único, respectivamente.
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SECÇÃO I

Conselho de administração

ARTIGO 20.º

Composição e eleição

1 � O conselho de administração será composto por três adminis-
tradores, sendo um o presidente e dois os vogais, accionistas ou não,
eleitos pela assembleia geral, que também elegerá o presidente.

2 � Os administradores só podem ser eleitos ou destituídos por
uma maioria de votos que represente, pelo menos, 75% do capital
social.

ARTIGO 21.º

Competência do conselho de administração

Ao conselho de administração compete o exercício de todos os
poderes de direcção, gestão administração e representação da socie-
dade, a ele conferidos por lei e por este contrato, e especialmente: 

a) Elaborar o relatório da gestão e as contas do exercício, a apro-
var pela assembleia geral;

b) Adquirir, alienar, onerar e arrendar, quaisquer bens ou direitos,
móveis ou imóveis, e ainda abrir, transferir ou encerrar filiais sucur-
sais, agências ou quaisquer outra forma de representação;

c) Praticar todos os actos e contratos regulados pelo direito co-
mercial, como abertura de contas correntes, operações bancárias,
emissão de letras, livranças cheques e extractos de factura;

d) Elaborar as propostas de alteração do contrato social, bem como
de fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade;

e) Constituir mandatários para a pratica de actos determinados;
f) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-

mente, propondo e contestando acções, interpondo recursos, confes-
sando, desistindo ou transigindo em processos judiciais ou quaisquer
outros, e aceitando a arbitragem para a resolução de conflitos;

g) Designar quaisquer outras pessoas, individual ou colectiva, para
exercício de cargo social noutras empresas.

ARTIGO 22.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por mês e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois dos
seus membros o convoquem, devendo as deliberações que forem to-
madas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador mediante carta dirigida ao res-
pectivo presidente que indique o dia e a hora da reunião a que se des-
tina.

ARTIGO 23.º

Formas de obrigar a sociedade

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade incluindo
cheques, letras, livranças terão validade quando assinados por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício

do respectivo mandato;
c) Um administrador, se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários, nos termos do respectivo mandato;
e) Um mandatário, se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado pelo conselho de administração ou por qualquer adminis-
trador com poderes para o designar.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou por um dos mandatários.

ARTIGO 24.º

Caução do exercício da administração

Por sua deliberação, a assembleia geral poderá dispensar os admi-
nistradores de prestarem caução para o exercício do seu cargo.

SECÇÃO II

Fiscal único

ARTIGO 25.º

Composição

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, sen-
do eleitos em assembleia geral um membro efectivo e um suplente, os

quais serão revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas.

ARTIGO 26.º

Competência do fiscal único

A competência do fiscal único é a que lhe está atribuída na lei e a
consagrada nestes estatutos.

CAPÍTULO V

Exercício social, contas e lucros

ARTIGO 27.º

Duração do exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 28.º

Aplicação dos resultados líquidos

 Os resultados líquidos, depois de deduzidas as parcelas que, por lei,
devam destinar-se à formação, da reserva legal, terão a aplicação que
a assembleia geral destinar.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 29.º

Duração do mandato dos membros dos órgãos sociais

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
contando-se como completo o ano em que a eleição tenha tido lugar,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

2 � Excepto nos casos de destituição ou renúncia, os titulares dos
órgãos sociais deverão manter-se em funções até à data da posse dos
substitutos, mesmo que esta tenha lugar para além do período para
que hajam sido designados.

ARTIGO 30.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

Os membros dos órgãos sociais serão remunerados ou não, con-
soante o que for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 31.º

Distribuição de reservas e adiantamento sobre lucros

Precedendo autorização da assembleia geral e parecer favorável do
fiscal único, poderá o conselho de administração, nos termos da lei,
proceder à distribuição de reservas aos accionistas ou fazer adianta-
mentos sobre lucros no decurso de um exercício.

ARTIGO 32.º

Anúncio para o exercício do direito de preferência
em aumento de capital por entradas em dinheiro

Caso todas as acções sejam nominativas, o anúncio para o exercí-
cio do direito de preferência em aumento de capital por entradas em
dinheiro pode ser substituído por carta registada.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 33.º

Foro competente

Para todas as questões emergentes do presente contrato de socie-
dade, designadamente entre a sociedade e os accionistas, fica expres-
samente estipulado o foro da comarca da sede social, com expressa
renuncia a qualquer outro.

ARTIGO 34.º

Designação dos membros dos órgãos sociais
para o primeiro mandato

A composição dos órgãos sociais para o quadriénio 2002/2005 será
o seguinte:

Mesa da assembleia geral: presidente � Armindo Manuel Pires da
Silva, casado, natural de Paço Verde de Magalhães, Ponte da Barca,
residente no lugar de Casal Soeiro, freguesia de Vilafonche, concelho
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de Arcos de Valdevez; secretário: Rogério Francisco Montenegro do
Couto, casado, natural de São Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira,
residente na Rua da Marinha, 41, Praia da Aguda, freguesia de
Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

Conselho de administração: presidente � José da Silva Beleza de
Vasconcelos, casado, natural da freguesia de Travanca, concelho de
Cinfães, residente na Praça da Alegria, 22, 3.º esquerdo, Porto;
vogal: José Henrique Ferreira Couto Coelho, casado, natural da fre-
guesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto, residente na Rua das
Luzes, 105, Jovim, Gondomar; vogal: Guterre Telmo de Sá Menezes
Montenegro, casado, natural da freguesia de Arcozelo, concelho de
Ponte de Lima, residente na Praça de São Vicente Ferreira, 23, 4º,
freguesia de S. Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

Fiscal único: efectivo: Ribeiro & Azevedo, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, n.º 99, representada pelo sócio José Luís Pinto de
Azevedo, revisor oficial de contas, n.º 626, casado, com domicílio na
Rua de Rui Gameiro, 381, Custóias, Matosinhos; suplente: Dr. Carlos
Augusto Azevedo Duarte, revisor oficial de contas n.º 717, casado,
com domicílio na Avenida da República, 1651, 1.º esquerdo, Gaia.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2000708692

SHOPPING DIRECT, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1265; identificação de pessoa colectiva n.º 502150238; inscri-
ção n.º 35; número e data da apresentação: 3/030522; pasta
n.º 1628.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: fusão por incorporação, com transferência global do

património para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: ONITELECOM � Infocomunica-

ções, S. A., com sede na Avenida de José Malhoa, lote A, 13, Lisboa.
Sociedades incorporadas: a própria, ONI Solutions � Inforcomuni-

cações, S. A., com sede na Avenida da República, 24, 5.º, Lisboa;
ONIONE � Inforcomunicações, S. A.; ONI � Grandes Redes
Inforcomunicações, S. A.; ONI � Sistemas de Informação �
Inforcomunicações, S. A., com sede na Avenida de José Malhoa,
lote A, 12, Lisboa; BRISATEL � Telecomunicações, S. A., com sede
na Quinta da Torre da Aguilha, Edifício Brisa, São Domingos de Rana,
Cascais.

Alterações projectadas na sociedade incorporante: nenhumas.

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

Está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002188025

PAULA & HUMBERTO CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 205; identificação de pessoa colectiva n.º 505327341;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/030522; pasta n.º 23 747.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de São João de Brito, 576,
loja 5, Ramalde, Porto.

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

Está conforme.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000612920

OPORTO INCENTIVES � ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 020; identificação de pessoa colectiva n.º 506067114;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/030505; pasta n.º 24 725.

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

Cessação de funções de gerente de Carla Mónica Costa Rodrigues,
por renúncia em 1 de Agosto de 2002.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000612741

MOURA & FORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8804; identificação de pessoa colectiva n.º 500599856;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 1/030505; pasta n.º 2060.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Fernandes Tomás, 828,
Porto.

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

Está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000612725

VERITATIS � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 818; identificação de pessoa colectiva n.º 504082965; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 46/020716; pasta
n.º 18 074.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1 � João Manuel de Frias Viegas Proença, € 3750.
2 � Maria Teresa Vieira Campos Proença, € 1250.

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

Está conforme.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 2000820239

VALERA, CASTRO & ASTORGANO
PRODUTOS DE COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 245; identificação de pessoa colectiva n.º 504735896;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 15/030509; pasta n.º 22 503.

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

Cessação de funções de gerente, em 30 de Abril de 2002, de Pablo
Daniel Astorgano, por renúncia.

10 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2000673677

SEVERA & MATOS � CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 223; identificação de pessoa colectiva n.º 502883502;
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averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/030509; pasta n.º 10 531.

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

Mudança de sede para a Rua de Avelino Carneiro, 181, freguesia de
São Mamede Infesta, Matosinhos.

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

Está conforme.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2002327114

HOSPEDARIA MOUZINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 291; identificação de pessoa colectiva n.º 502907835; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 6/030508; pasta
n.º 10 747.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato, cujo artigo segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Hospedaria Mouzinho, L.da, e tem a
sua sede na Rua da Ponte Nova, 14, freguesia da Sé, concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
44 891,82 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
22 445,91 euros e outra do valor nominal de 22 345,91 euros per-
tencentes à sócia Ana Maria Pinto Nogueira e outra do valor nomi-
nal de 100 euros pertencente ao sócio João Francisco Fernandes.

Está conforme.

9 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2000763650

RODRIGO MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 552; identificação de pessoa colectiva n.º 501930949;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 18 e 19/030116; pasta n.º 18 726.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente, em 19 de Dezembro de
2002, de Ângelo Rodrigo Vieira da Mota, por renúncia, e aumento de
capital redenominação e alteração do contrato, cujo artigo segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em três quotas: uma de 2500 euros, da sócia,
Maria Felicidade Moutinho Cardoso da Mota, uma de 2400 euros, do
sócio, José António Pereira, e uma de 100 euros, do sócio, Ângelo
Rodrigo Vieira da Mota.

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

Está conforme.

8 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2000763634

PINTO & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 951; identificação de pessoa colectiva n.º 500853037; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 3/030506; pasta
n.º 13 935.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento redenominação e alteração do contrato, cujo
artigo segue:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, sendo de 700 euros a quota de Maria da Conceição Pinto
de Azevedo, 3100 euros a quota de Maria Manuela Pinto de Azevedo
Mendonça, 2090 euros a quota de Maria Antónia Pinto de Azevedo
Mascarenhas e de 3100 euros a quota de Laura Maria Rocio Moreno
Pinto.

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

Está conforme.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2000763626

NOGOL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 681; identificação de pessoa colectiva n.º 501484795; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 11/030505; pasta
n.º 20 438.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Março de 2003.

6 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2000763618

VÍTOR ALMEIDA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 220; identificação de pessoa colectiva n.º 501604936;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 13 e 14/030429; pasta n.º 20 870.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente, em 20 de Março de 2003,
de Luís João Caldeira Pires Ferrão, por renúncia e foi designado, em
20 de Março de 2003, o sócio Francisco Pires Dias Ferrão, e ainda
alteração do contrato, cujos artigos seguem:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros pertencentes ao sócio Francisco Pires Dias Ferrão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social compete a sócios ou a estranhos à socieda-
de, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se perante terceiros da seguinte forma:
a) Pela assinatura de um gerente.
b) Pela assinatura de um procurador.
3 � Os gerentes poderão delegar entre si competência para a prá-

tica de determinados negócios ou espécie de negócios, bem como pode
a gerência nomear mandatários da sociedade para a prática de actos
da sua competência.

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

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2000763570

GAMESA ENERGIA (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 653; identificação de pessoa colectiva n.º 504901044; ins-
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crição n.º 20; número e data da apresentação: 12/030324; pasta
n.º 20 683.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato, cujo artigo segue:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção, distribuição, venda
de energia eléctrica com recurso a fontes renováveis, designadamente
a energia eólica, através de construção e exploração de parques eólicos
e de linhas de transporte de energia eléctrica, bem como a realização
de qualquer outra actividade relacionada com a utilização de fontes
renováveis de energia.

2 � A sociedade tem ainda por objecto:
a) O fabrico, montagem, fornecimento, comercialização e distribui-

ção de todo o tipo de equipamentos, aparelhos e instalações destinadas à
produção de energia eléctrica, com recursos a fontes renováveis e, bem
assim, de equipamentos, aparelhos e instalações eléctricas, mecânicos,
automáticos, electrónicos, de telecomunicações e de radiofrequência para
todo o tipo de empresas, estabelecimentos e edifícios;

b) A condução de actividades de engenharia e técnicas afins,
designadamente a execução de estudos, desenhos e projectos de en-
genharia e de chave na mão para instalações destinadas à produção de
energia eléctrica e com recurso a fontes renováveis e, bem assim,
relativas a todo o tipo de equipamentos, aparelhos e instalações eléc-
tricas, mecânicas, automáticas, electrónicas, de telecomunicações e
de radiofrequência; e

c) A prestação de serviços de implementação, gestão e manuten-
ção integral de tais instalações, equipamentos e aparelhos em todo o
tipo de empresas, estabelecimentos e edifícios.

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

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2000763588

LRC � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 038; identificação de pessoa colectiva n.º 502641957; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 7/030430; pasta
n.º 26 969.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato, cujo artigo segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LRC � Imobiliária, S. A., com sede na
Rua do Freixo, 880, freguesia de Campanhã, 4300-211 Porto, po-
dendo a mesma ser transferida dentro do concelho ou concelhos
limítrofes, por simples deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 3.º

§ 1.º As acções são ao portador e nominativas, convertíveis nos
termos da lei, e incorporam-se em títulos de 1, 10, 50, 100, 5000 e
1000 acções, assinadas por dois administradores, podendo a assinatu-
ra ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 6.º

O conselho de administração é composto por três, cinco ou sete
membros eleitos pelos votos representativos de, pelo menos, 30% do
capital; a assembleia geral que escolher o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do presidente do conselho de
administração enquanto ocupar o cargo o accionista Luís da Rocha Cruz,
pela assinatura de dois administradores quando tal não acontecer.

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

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2000763596

PÓVOA DE VARZIM

HORTA JOVEM � CENTRO DE NORMALIZAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS HORTÍCOLAS DA PÓVOA DE VARZIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1981/960827; identificação de pessoa colectiva n.º 503715840;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/19032003.

Certifico que foi depositada escritura, da qual consta a cessação de
funções de gerência da sociedade em epígrafe de Fernando da Silva
Figueiredo, em 23 de Dezembro de 2002.

9 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017185

PROVACONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2382/20030321; identificação de pessoa colectiva
n.º 504335146; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 8 e 9/21032003.

Certifico que, por escritura de 15 de Janeiro de 2003, do 2.º Cartó-
rio Notarial da Póvoa de Varzim, os ex-sócios José Joaquim da Silva
Gonçalves e Luís Salvador de Vasconcelos Domingues cessaram fun-
ções de gerência na sociedade em epígrafe, em 15 de Janeiro de 2003.

Mais certifico que, a sede social foi mudada para a Rua de Bonitos
de Amorim, 307, rés-do-chão, Póvoa de Varzim.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 2.º, 4.º e 5.º do
contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Bonitos de Amorim, 307,
rés-do-chão, na freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5486,78 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2743,39 euros, perten-
cendo uma a cada uma das sócias, Mafalda Sofia Teixeira Domingues
Miranda e Sandra Alberta Gomes da Silva Gonçalves Pinto.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, Mafalda
Sofia Teixeira Domingues Miranda e Sandra Alberta Gomes da Silva
Gonçalves Pinto, desde já designadas gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção conjunta das gerentes designadas.

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

Está conforme.

10 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017452

FARMÁCIA DO PASSEIO ALEGRE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3283/20030502; identificação de pessoa colectiva n.º P
505449196; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
02052003.

Certifico que, Ildete Rei Cardoso e Silva constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade adopta a firma Farmácia do Passeio Alegre, Sociedade
Unipessoal, L.da

2.º

A sede da Sociedade é no Largo do Passeio Alegre, 6, na freguesia
e concelho da Póvoa de Varzim.
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3.º

A Sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
farmacêuticos e afins.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor da sócia Ildete Rei Cardoso e
Silva.

A sócia realizou a sua quota com o estabelecimento comercial de
farmácia, com a denominação Farmácia da Praia, instalado na frac-
ção autónoma identificada com a letra A, do prédio urbano em regi-
me de propriedade horizontal situado na Avenida de Mouzinho de
Albuquerque, 1, 3, 5, 7 e 9, nesta cidade da Póvoa de Varzim, prédio
inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 6498.º, com todos
os seus móveis, mercadorias, utensílios e demais elementos
constitutivos, incluindo o direito ao arrendamento e trespasse para o
exercício da mesma actividade.

5.º

1 � A Sociedade é administrada e representada pela sócia, Ildete
Rei Cardoso e Silva, que fica desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a Sociedade, basta a assinatura da gerente nomeada.
3 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado

em assembleia geral.
6.º

1 � A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante global de cinco vezes o capital social.

2 � A sócia poderá fazer à Sociedade os suprimentos de que ela
carecer, no montante e nas condições deliberados em assembleia geral.

7.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a Sociedade
para a prossecução do objecto desta, nos termos do artigo 270.º-F, do
Código das Sociedades Comerciais.

Relatório do revisor oficial de contas nos termos do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Introdução.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega
pela Dr.ª Ildete Rei Cardoso e Silva de bens no valor de € 288 372,73 para
realização da totalidade do capital por si subscrito na Sociedade, Far-
mácia do Passeio Alegre, Sociedade Unipessoal, L.da, com o valor no-
minal de € 50 000 e com o remanescente de € 238 372,73 a perma-
necer, na Sociedade, como suprimentos da referida sócia.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega do bem que a seguir
se descreve:

Estabelecimento comercial de farmácia, designado Farmácia Praia,
propriedade de Dr.ª Ildete Rei Cardoso e Silva, sito no Largo do Pas-
seio Alegre, 6 Póvoa do Varzim, que labora por atribuição do alvará
n.º 2943 emitido, a favor da proprietária, em 29 de Novembro de
2000, pelo INFARMED � Instituto da Farmácia e do Medicamento.

3 � O bem foi por mim avaliado em € 288 372,73, de acordo
com os critérios de avaliação a seguir indicados: com base nos valores
monetários da Caixa; nos valores nominais, no caso de Clientes, Es-
tado, Outros Devedores e Credores, Fornecedores e Acréscimos e
Diferimentos; finalmente, nas Existências, Investimentos Financei-
ros, Imobilizações Corpóreas e Imobilizações Incorpóreas foi calculada
pelo custo de aquisição corrigido pelo valor das provisões ou amorti-
zações necessárias à sua depreciação e desvalorização.

4 � Todos os valores foram confirmados pela contabilidade da
empresa em nome individual, representando, assim, o valor conta-
bilístico apurado com base no balancete de 31 de Agosto de 2002.

Responsabilidades.
5 � É da minha responsabilidade, a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização da totalidade do capital pretendido.

Âmbito.
6 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização
de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se o valor da entrada atinge ou não o valor nominal da quota
subscrita pela sócia que efectuou tal entrada e da contrapartida a pa-
gar pela sociedade. Para tanto, o referido trabalho inclui: 

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;

c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A avaliação dos bens.
7 � Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão da minha declaração.
Declaração.
8 � Com base no trabalho efectuado, declaro que o valor encon-

trado atinge o valor nominal da totalidade do capital subscrito pela
sócia que efectua tal entrada, e do remanescente que permanece, na
sociedade, como suprimentos da referida sócia.

20 de Dezembro de 2002. � (Assinatura ilegível.)

Está conforme

2 de Maio de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016413

BÉBÉS CONTENTES � VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3014/20020408; identificação de pessoa colectiva n.º 506063526;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 14 of./20030325.

Certifico que foi depositada a escritura da qual consta a cessação de
funções de gerência da sociedade em epígrafe, de Maria da Soledade
Pinto Pereira da Fonseca Pinto, em 27 de Fevereiro de 2003.

11 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000017134

UROMAR � CLÍNICA DE UROLOGIA E ANDROLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3268/20030321; identificação de pessoa colectiva n.º P-506529819;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030325.

Certifico que entre Alexandre Augusto Mendes Lopes Leal e Tere-
sa Maria Vieira Aires, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma UROMAR � Clínica de Urologia
e Andrologia, L.da

2 � A sede social é na freguesia e concelho da Póvoa de Varzim,
Avenida do Mar, 33.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como pode a sociedade estabelecer, transferir ou encerrar agên-
cias, filiais, sucursais, delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na actividade de clínica de serviços
médicos e de enfermagem. Aluguer de máquinas e equipamentos mé-
dicos e de enfermagem.

ARTIGO 3.º

Participação e associação

Mediante deliberação dos sócios, a sociedade pode participar no
capital de outras sociedades, ainda que com objecto diferente, asso-
ciar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quaisquer agru-
pamentos complementares de empresas, associações em participação
ou consórcios ou entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e corresponde
à soma de duas quotas: uma de 3500 euros, do sócio Alexandre Augusto
Mendes Lopes Leal e outra de 1500 euros, da sócia Teresa Maria Vieira
Aires.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderão ser exigidas aos sócios e na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao limite máximo cor-
respondente a 50 000 euros.
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2 � Os sócios poderão fazer suprimentos á sociedade, cujos juros
e termos de reembolso serão fixados em assembleia geral.

3 � A exigibilidade e prestações suplementares, depende de delibe-
ração dos sócios tomada por maioria simples dos votos corresponden-
tes ao capital social, que fixará igualmente o montante tornado exigível
e o prazo de prestação.

ARTIGO 6.º

Divisão e cessão de quotas

1 � Em caso de cessão de quotas a terceiros, será necessário o
consentimento prévio da sociedade, sendo que fica reservado a esta o
direito de preferência na sua aquisição.

2 � Na falta de consentimento, a sociedade obriga-se a adquirir ou
amortizar tal quota, pelo valor do último balanço aprovado, acresci-
do da quota parte correspondente aos fundos de reserva.

3 � A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qual-
quer sócio, continuando com os sobreviventes ou capazes e os her-
deiros do falecido ou representante do interdito, devendo os co-ti-
tulares de qualquer quota nomear um de entre si, que a todos represente
na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos e
por deliberação por maioria simples, da assembleia geral da sociedade:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por morte ou interdição do respectivo titular;
c) Em caso de arresto, penhora ou outra forma de apreensão judi-

cial e ainda no caso de falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens de

qualquer sócio, a respectiva quota lhe não fique a pertencer por inteiro.
Por recusa do consentimento da sociedade em pretendida cessão de

quotas a favor de estranhos.
2 � A amortização de quotas terá como contrapartida o valor re-

sultante do último balanço aprovado e parte correspondente aos fun-
dos de reserva, salvo o preceituado em disposições legais imperativas.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionado em quatro prestações semestrais e iguais, salvo o precei-
tuado em disposições legais imperativas.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes que forem
nomeados em assembleia geral, os quais têm ou não remuneração,
conforme for deliberado pelos sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes nomeados.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, mas com inteira
obediência ao número anterior, a gerência poderá:

a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como comprome-
ter-se em árbitros;

b) Dar e tomar de trespasse;
c) Celebrar e terminar contratos de arrendamento, independente-

mente do prazo;
d) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
e) Adquirir bens móveis e imóveis e aliená-los, permutá-los ou

obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate da
constituição de garantias reais;

f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da sociedade.

ARTIGO 9.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os impera-
tivos legais quanto á constituição do fundo de reserva legal, serão aplica-
dos conforme for deliberado por maioria simples, pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

O sócio ou sócios, impedido de comparecer à assembleia geral,
poderá fazer-se representar por outro sócio ou pessoa estranha à
sociedade, mediante simples carta por ele assinada, dirigida à socieda-
de, identificando o representante.

Certifico ainda que foram nomeados gerentes, ambos os sócios.

Está conforme.

11 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016430

IMPRINFORMAS � FABRICAÇÃO DE ARTIGOS
DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3186/20021107; identificação de pessoa colectiva n.º 506310086;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20030430.

Certifico que, por escritura de 4 de Abril de 2003, do 1.º Cartório
Notarial de Vila do Conde, foi alterado o artigo 2.º do contrato social,
cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a impressão não especificada, impres-
são em formas e caixas, papel e cartão.

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

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000016421

HENRIQUE & SANDRA � SERVIÇOS MÉDICOS
DE RADIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2764/20010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505472422;
número e data da apresentação: 20020702.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2001.

15 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2000017673

CAETEL � PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2627/20001114; identificação de pessoa colectiva n.º 504520920;
data da apresentação: 20020702.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2001.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2000017800

BRINDINORTE � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2127/970915; identificação de pessoa colectiva n.º 503973548;
data da apresentação: 20020702.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2001.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2000017843

CLÍNICA DENTÁRIA DA AVENIDA DOS BANHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1748/941229; identificação de pessoa colectiva n.º 503338729;
data da apresentação: 20020702.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2001.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2000017762
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INFORGALÁTICA, INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1856/951103; identificação de pessoa colectiva n.º 503555177;
data da apresentação: 20020702.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2001.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2000017720

CLÍNICA VETERINÁRIA DA JUNQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2220/980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504121197;
data da apresentação: 20020702.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2001.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2000017754

LUÍS DA SILVA MACHADO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 296/770507; identificação de pessoa colectiva n.º 500650829;
data da apresentação: 20020702.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2001.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2000017690

MAR MEDITERRÂNEO � COMÉRCIO DE MARISCOS,
PEIXES VIVOS E CONGELADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2618/20001020; identificação de pessoa colectiva
n.º 505187701; data da apresentação: 20020702.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2001.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2000017789

EDIFICADORA LINDO-LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 110/650527; identificação de pessoa colectiva n.º 500090173;
data da apresentação: 20020702.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2001.

15 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2000017878

AVIÁRIOS XAVIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 617/831123; identificação de pessoa colectiva n.º 501376410;
data da apresentação: 20020702.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2001.

15 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2000017835

AQUAQUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2059/970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503570451;
data da apresentação: 20020702.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2001.

15 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2000017665

SERRA META � INDÚSTRIA DE DECAPAGEM
E METALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2112/970725; identificação de pessoa colectiva n.º 503947814;
data da apresentação: 20020702.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vos ao ano de 2001.

15 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2000016294

TROFA

EMPIRENT � ALUGUER DE EMPILHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5806/
20030406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030506.

Certifico que entre José Carlos da Silva Correia das Dores e Manu-
el António Carvalho Dias, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de EMPIRENT � Aluguer de
Empilhadores, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Camilo Castelo Branco, Galerias
Catulo, loja 16, freguesia de São Martinho de Bougado, concelho da
Trofa.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste no aluguer de máquinas empilhadoras,
assistência técnica, comércio a retalho de peças e acessórios para
empilhadores, venda de máquinas empilhadoras.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por duas quotas: uma do valor nominal de
17 500 euros, pertencente ao sócio José Carlos da Silva Correia das
Dores e outra do valor nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio
Manuel António Carvalho Dias.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, dependendo do consenti-
mento da sociedade quando feita a estranhos.
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6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capital,
no montante e prazo a fixar em assembleia geral de sócios, até ao valor
nominal da respectiva quota.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de juros e reembolso permitidos por lei e que
forem deliberados em assembleia geral.

8.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes, os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,

é necessária a assinatura de dois gerentes.

9.º

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

10.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Falência ou insolvência, judicialmente decretadas e transitadas

em julgado, do respectivo titular;
b) Arresto ou penhora de uma quota;
c) Sempre que haja de se proceder à venda de uma quota por via

judicial ou administrativa.
2 � A amortização da quota será feita pelo respectivo valor no-

minal, salvo quando a lei estabeleça, imperativamente, outro valor.
3 � A contraprestação devida pela amortização será paga em três

prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no
último dia do mês seguinte àquele em que for deliberada a amortiza-
ção, não havendo lugar ao pagamento de quaisquer juros.

4 � A amortização considera-se efectuada com a comunicação da
respectiva deliberação e o pagamento da correspondente contrapres-
tação, o qual poderá ser feito através de depósito na Caixa Geral de
Depósitos a favor de quem de direito.

Está conforme.

7 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000222927

TERTOBE � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5114/
20010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505572443; data
da apresentação: 20030509.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000222928

VILA NOVA DE GAIA

AVL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6439/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504131966;
número e data da apresentação: PC-5/20030508.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222942

HABIMOTA, COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1284; identificação de pessoa colectiva n.º 502624230; núme-
ro e data da apresentação: PC-7/20030508.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à socieda-
de em epígrafe.

8 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222943

MOTA & MOURÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 742/890217; identificação de pessoa colectiva n.º 502108770;
número e data da apresentação: PC-8/20030508.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222944

HUNT, ROOPE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1569/170627; identificação de pessoa colectiva n.º 500135592;
número e data da apresentação: PC-12/20030506.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222945

BARBOSA & ALMEIDA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9918/20010214; identificação de pessoa colectiva n.º 500809091;
número e data da apresentação: PC-4/20030515.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

19 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222946

BA VIDRO MARINHA GRANDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 283/20010521; número e data da apresentação: PC-5/
20030515.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

19 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222947

A. A. FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 707/890803; identificação de pessoa colectiva n.º 500068372;
número e data da apresentação: PC-4/20030506.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

9 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222929
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VALDÃO � COMÉRCIO DE BEBIDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3832/951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503584290;
número e data da apresentação: PC-6/20030506.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222930

SOGRAPE � VINHOS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 672/421017; identificação de pessoa colectiva n.º 500271615;
número e data da apresentação: PC-7/20030506.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222931

BARBOSA & ALMEIDA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9918; identificação de pessoa colectiva n.º 504809091; núme-
ro e data da apresentação: 5/20030515.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente � Carlos António Rocha

Moreira da Silva; vogais � Jorge Alexandre Tavares Ferreira e José
Pedro de Araújo Lopes.

Fiscal único: efectivo � Ernst & Young Audit & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por João
Carlos Miguel Alves; suplente � António Manuel Dantas Amorim.

Data: 31 de Março de 2003.

20 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 1000222925

SOGRAPE � DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1316/891011; identificação de pessoa colectiva n.º 502229241;
número e data da apresentação: PC-10/20030506.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à so-
ciedade em epígrafe.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222932

PICOTE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5075/970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503814504;
número e data da apresentação: PC-13/20030506.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à so-
ciedade em epígrafe.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222933

FORRESTER & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1913/20020510; identificação de pessoa colectiva n.º 500205744;
número e data da apresentação: PC-14/20030506.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222935

VIBENA � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 088/560620; identificação de pessoa colectiva n.º 500417539;
número e data da apresentação: PC-15/20030506.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222936

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 072/870826; identificação de pessoa colectiva n.º 500988170;
número e data da apresentação: PC-17/20030506.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à sociedade
em epígrafe.

10 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000222937

CARLOS FERNANDO COSTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5810/20030514; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/20030514.

Certifico que por Carlos Fernando Ferreira Graça e Costa, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Fernando Costa, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Imaculada Conceição, casa 27, fre-
guesia de São Martinho de Bougado, concelho da Trofa.

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 comercialização de café.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 7500 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.
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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 coma
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2000026176

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DE S. ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4149/981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504282239;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números
e data das apresentações: 14, 15 e 17/20030514.

Certifico que, Irene Moreira de Oliveira, cessou as funções de ge-
rente, em 30 de Abril de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que, Isabel Alexandra da Silva Martins, cessou as
funções de gerente, em 30 de Abril de 2003, por renúncia.

Mais certifico que foram designados gerentes, Paula Teresa Ferreira
Leite de Freitas e Paula Sousa Celestino Soares, na mesma data.

Está conforme.

19 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2000026184

EUROFROTA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 726; identificação de pessoa colectiva n.º 505796430; nú-
mero e data da apresentação: 31/20030512.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento e alteração.
Artigos alterados: 1.º (corpo), 2.º e 3.º
Reforço: € 45 000, em dinheiro, subscrito na proporção.
Objecto: transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrém;

actividades de agente de transportes de mercadorias; consultoria em
transportes, gestão de frotas de transportes de mercadorias.

Capital: €  50 000.
Sócios e quotas: Nuno Filipe Vingada Vinha, €  25 000 e Manuel

Gomes Pereira, €  25 000.

16 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 2002290938

VERI-VERO � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030509.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Veri Vero � Sociedade de Investimen-
tos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua do Costa Couto, 45,
2.º, sala 4, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.

Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho, bem como
criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto: a compra e venda de imóveis para
revenda, comercialização, gestão e administração de imóveis, inves-
timentos imobiliários e construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes a cada um dos sócios Veríssimo Miguel de Oliveira
Ferreira e Verónica Cristina de Oliveira Ferreira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete a ambos os sócios Veríssimo Miguel
de Oliveira Ferreira e Veróinca Cristina de Oliveira Ferreira, desde já
designados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade, nos actos de mero expediente,
bem como em todos os seus actos e contratos, incluindo a compra e
venda de veículos automóveis, a celebração de contratos de locação
financeira, aluguer de longa duração a abertura de contas, é suficiente
a assinatura de um gerente.

5.º

Aos gerentes fica vedado assinar quaisquer documentos que aos
negócios sociais não diga respeito, designadamente, letras de favor,
fianças, subfianças e outras responsabilidades similares, sob pena de o
infractor se tornar pessoalmente responsável por tais actos.

6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios.
§ único. A cessão total ou parcial de quotas e as respectivas divi-

sões, quando feitas a estranhos carecem do consentimento da socie-
dade e dos sócios não cedentes, reservando-se aquela, em primeiro
lugar e estes, em segundo, o direito de preferência.

7.º

Em caso de penhora, arresto ou outra forma de apreensão judicial
de qualquer quota, a sociedade poderá amortizá-la, pelo valor que a
mesma tiver segundo o balanço aprovado para o efeito.

§ único. A sociedade poderá ainda amortizar quotas por acordo do
respectivo titular.

8.º

Em caso de dissolução por mútuo acordo, será requerida a nomea-
ção judicial de um liquidatário, que deverá ser o gerente, o qual pro-
cederá à partilha dos haveres sociais conforme melhor entender.

9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o des-
tino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não pres-
crever formalidades especiais.

Está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 2002290776

A ROSA � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4195; identificação de pessoa colectiva n.º 503641049; núme-
ros e data das apresentações: 26-28/20030512.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração ao contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º
Capital: €  5000.
Sócios e quotas:
1) Maria da Conceição Ferraz Barros, €  3000 (unificada); e
2) Helder Manuel Alves da Silva, solteiro, maior, €  2000 (unificada).
Gerência: fica afecta à sócia Maria da Conceição Ferraz Barros, já

designada, residente na Rua dos Canastreiros, 307, rés-do-chão, direi-
to, casa 2, Vila Nova de Gaia.

15 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Dulce Neves
Matos. 2002290903
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