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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
AVEIRO

IATE AVEIRO � COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
NÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3217/
931206; identificação de pessoa colectiva n.º 502104058;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrições n.os 9 e 7; números
e datas das apresentações: Of. 2/021128, 15/030404 e 4/021128.

Certifi que, foram efectuados os seguintes factos:
Cessação de funções da gerente Maria Helena Vieira da Rocha, por

renúncia, em 17 de Dezembro de 2001.
Alteração dos artigos 4.º e 6.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros valo-
res constantes da escrita é de 20 000 000$, e encontra-se dividido enm
duas quotas iguais de 5 000 000$, da sócia Maria Helena Vieira da Rocha
e numa de 10 000 000$, do sócio João Manuel Vieira Vitória.

6.º

A gerência da sociedade fica a pertencer a ambos os sócios que
ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, sen-
do suficiente a assinatura de qualquer dos gerentes para obrigar a so-
ciedade.

Mais certifico o aumento do capital para 300 000 euros, cujo au-
mento foi realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios João Manuel
Vieira Vitória, com 100 120,21 euros; Andreia Tatiana Vitória, João
Diogo Vitória, cada um com 25 060,11 euros, para reforço das suas
quotas e a nova sócia Francisca Beatriz dos Santos Vitória, solteira,
menor, com 50 000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, alterando
ainda os artigos 5.º e 6.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 300 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo três iguais
do valor nominal 50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Andreia, João Digo e Francisca e sendo outra quota do valor
nominal de 150 000 euros, do sócio João Manuel Vieira Vitória.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios maiores, prestações suplementares
de capital até ao montante de 1 000 000 euros, se assim foi deliberado
por maioria absoluta.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade fica a pertencer ao sócio João Manuel Vieira
Vitória, já nomeado gerente, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, sendo
suficiente a assinatura de um gerente para que a sociedade fique
validamente obrigada.

Está conforme.

24 de Julho de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003643761

CASTELO DE PAIVA

CIMONTUBO � TUBAGEM E SOLDADURA, L.DA

Sede: Picotas, São Martinho Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 204/950621; identificação de pessoa colectiva n.º 503439800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas referentes ao ano de exercício de 2002.

31 de Julho de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de Vas-
concelos Oliveira. 2001446454

SANTA MARIA DA FEIRA

GCC COIMBRA � GESTÃO DE CENTROS COMERCIAIS, S. A.

Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula n.º 8255/
030515; identificação de pessoa colectiva n.º 506537170 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 27/030515.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte pacto social:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de GCC Coimbra � Gestão de
Centros Comerciais, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Meladas, 380, freguesia
de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � O conselho de administração ou o administrador único pode,
sem dependência de deliberação dos accionistas:

a) Deslocar a sede para qualquer outro local permitido por lei;
b) Criar, em qualquer parte do território nacional ou no estrangei-

ro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção, gestão, administração,
conservação, fiscalização e prestação de serviços, directa ou indirec-
tamente, de patrimónios imobiliários, em especial de centros comer-
ciais.

ARTIGO 4.º

A sociedade dura por tempo indeterminado, com início reportado
à data da sua constituição.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 10 000 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de cinco euros, cada uma.
3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou

incorporar-se em títulos de uma, cinco, 10, 50, 100, 500, 1000 e
múltiplos de 1000.

4 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente
comvertíveis nos termos da lei.

5 � A sociedade pode emitir acções preferências sem voto.
6 � As acções preferenciais sem voto podem na sua emissão, ficar

sujeitas a remissão em data fixa ou a deliberar pela assembleia geral; a
remissão é feita pelo valor nominal das acções ou com o prémio que
for fixado na deliberação da assembleia geral que a decidir.

7 � Os títulos representativos das acções são nominativos ou ao
portador, registados ou não, e reciprocamente convertíveis nos ter-
mos da lei.

8 � Os títulos representativos das acções são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e por um mandatário com poderes espe-

ciais para o acto; ou
c) Por dois mandatários, para o efeito designados;
Podendo as assinaturas dos administradores ser de chancela por eles

autorizada.
ARTIGO 7.º

Salvo se diversamente for deliberado em assembleia geral para o
efeito convocada pelos accionistas que representem, pelo menos, 51%



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 250 � 28 de Outubro de 200323 212-(456)

do capital realizado, os accionistas gozam, na proporção das acções
que possuírem, do direito de preferência nos aumentos de capital, quer
na subscrição das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente
às quais tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração pode decidir aumentar o capital
social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas por lei,
até ao montante de 5 000 000 euros.

2 � Nos aumentos de capital que decidir, compete ao conselho de
administração fixar os respectivos termos e condições, bem como a
forma e os prazos de subscrição e realização.

3 � A autorização para a(s) decisão(ões) do aumento de capital
prevista(s) no n.º 1, é válida pelo prazo máximo permitido por lei e
pode ser renovada uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

1 � Na realização de entradas referentes às acções que hajam subs-
crito num aumento de capital, os accionistas ficam constituídos em
mora se não procederem a elas, no todo ou em parte, até ao termo
do prazo fixado para o efeito, na respectiva deliberação da assembleia
geral ou decisão do conselho de administração; sobre as importâncias
em dívida incidem pelo tempo que a mora durar, juros à taxa máxima
permitida por lei.

2 � Enquanto ocorrer a situação de mora prevista no número
anterior, suspendem-se todos os direitos sociais enerentes às acções
em causa.

3 � Os accionistas em mora na realização de entradas relativas às
acções que hajam subscrito num aumento de capital e que, interpela-
dos para efectuarem o pagamento das importâncias em dívida, acres-
cidas dos respectivos juros, o não façam no prazo que lhes for mar-
cado, perdem, a favor da sociedade, essas acções e o montante de
todos os pagamentos por conta delas efectuados.

ARTIGO 10.º

1 � A utilização, por qualquer accionista, de informações obtidas
através do exercício do direito de informação, para fins estranhos ao
mesmo e com prejuízo da sociedade ou de outro accionista, constitui
o infractor em responsabilidade, nos termos gerais, pelos danos que
lhes causar e implica a amortização das acções por ele detidas.

2 � A amortização efectua-se por deliberação da assembleia geral,
devendo o conselho de administração proceder à sua convocação no
prazo máximo de 60 dias a contar do conhecimento do facto que
permite a amortização.

3 � A deliberação da assembleia geral é comunicada, por qualquer
meio, ao accionista por ela afectado.

4 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é o valor contabilístico das acções, apurado através do último
balanço aprovado.

5 � Salvo disposição legal em contrário ou acordo entre as partes,
o pagamento da contrapartida da amortização pode ser fraccionado
em prestações, até ao máximo de seis, iguais, sem qualquer acréscimo
de juros ou encargos.

6 � Sendo realizado de uma só vez, o pagamento da contrapartida
da amortização deve ser feito até seis meses após a fixação definitiva
dela; sendo fracccionado em prestações, a primeira vence-se no pra-
zo máximo de seis meses contados da data da fixação definitiva da
contrapartida e cada uma das demais, em prazo, com referência ao
momento estipulado para a realização da anterior, igual ao estabele-
cido para a inicial.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permiti-
dos, designadamente obrigações de todos os tipos previstos na lei, em
conformidade com o que for decidido pelo conselho de administração
ou deliberado pela assembleia geral, nos termos da lei.

2 � As decisões e deliberações de emissão de títulos de dívida e
obrigações podem ser tomadas pela maioria que, para cada tipo, a lei
especifique como mínima.

3 � As obrigações e, nos casos previstos na lei, demais títulos de
dívida podem revestir a forma escritural ou incorporar-se em títulos
de uma, cinco, 10, 50 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000.

4 � As obrigações escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � Os títulos representativos das obrigações são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e um mandatário com poderes especiais

para o acto; ou
c) Por dois mandatários para o efeito designados;
Podendo as assinaturas dos administradores ser de chancela por eles

autorizada.

ARTIGO 12.º

A sociedade não é obrigada a dividir os títulos objecto de
contitularidade que incorporem mais de uma acção ou um título de
dívida, enquanto não tiver havido partilha ou divisão entre os contitulares;
mas, realizada esta, a divisão dos títulos pode ser efectuada a requerimen-
to dos interessados.

ARTIGO 13.º

As operações de registo das transmissões, conversões e outras, re-
lativas a acções e títulos de dívida, quaisquer que sejam, quando
efectuadas a requerimento dos respectivos detentores ou titulares,
constituem encargo dos interessados, a pagar no momento da formu-
lação do correspondente pedido.

ARTIGO 14.º

Mediante resolução do conselho de administração ou, se a lei a
exigir, deliberação dos accionistas, a sociedade pode, nos termos au-
torizados por lei:

a) Subscrever, adquirir, alienar e onerar por qualquer forma:
a-1) Acções, quotas, partes sociais ou obrigações de outras socie-

dades com objecto igual ou diferente;
a-2) Participações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em comparticipação;
b) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títulos

de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer
sobre umas e outros as operações que forem julgadas convenientes;

c) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais.

ARTIGO 15.º

São orgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único ou o conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único são eleitos pelos
accionistas.

2 � A eleição é realizada em listas separadas com a especificação
do cargo que neles competir a cada membro.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único consideram-se
empossados logo que tenham sido eleitos.

ARTIGO 17.º

1 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único dura
por um ano civil, renovável automaticamente, até ao máximo de três,
e, sem prejuízo do disposto no n.º 4, deste artigo, desde que, aquando
da votação do relatório de gestão, das contas do exercício e da apli-
cação dos resultados, os accionistas não deliberem substituir algum ou
alguns deles ou todos.

2 � De três em três anos, os accionistas procedem obrigatoria-
mente à eleição dos membros da mesa da assembleia geral, do conse-
lho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único servem pelo período
do mandato e mantêm-se em funções até serem legalmente substi-
tuídos, o ano civil em que forem eleitos conta como completo para
o cômputo do período do mandato.

4 � O presidente da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único podem ser reeleitos
uma ou mais vezes.

5 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único não podem fazer-se
representar no exercício dos seus cargos, salvo o disposto no arti-
go 28.º, n.º 3, deste contrato.

ARTIGO 18.º

As votações dos órgãos sociais revestem a forma que o respectivo
presidente determinar, salvo o disposto em preceitos legais imperativos.

ARTIGO 19.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho fiscal
ou o fiscal único podem ser retribuídos mediante uma remuneração
fixa para determinado período, senhas de presença ou outras atribui-
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ções patrimoniais, cumulativamente ou apenas em algumas das refe-
ridas modalidades.

2 � A remuneração de todos ou alguns dos membros do conselho
de administração pode consistir, parcialmente, em participação nos
lucros da sociedade.

3 � A participação referida no número anterior não pode exce-
der, para todos os administradores em exercício, 3%.

4 � Compete à asssembleia geral ou a uma comissão eleita por
aquela deliberar sobre:

a) A retribuição a que alude o n.º 1;
b) As remunerações de cada um dos administradores;
c) Quais os administradores cuja remuneração consiste em participa-

ção nos lucros, bem como a percentagem destes atribuída a cada um.
5 � A comissão prevista no número anterior será constituída por

três accionistas, que escolherão o respectivo presidente; o período de
duração de funções desta comissão coincidirá com o dos órgãos sociais.

6 � A remuneração nos termos estabelecidos no n.º 2, depende
sempre da aquiescência dos administradores a quem houver sido atri-
buída; se algum não a aceitar, a parte correspondente é deduzida ao
montante a esse fim destinado.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com a
antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a respec-
tiva reunião, demonstrem possuir, pelo menos, 200 acções.

2 � Os accionistas detentores de menos de 200 acções podem agru-
par-se até completarem este número, fazendo-se representar na assembleia
geral por um deles, observado o disposto no número anterior.
voto e os possuidores de títulos de dívida não podem assistir às
reuniões da assembleia geral.

4 � A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.

ARTIGO 21.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, podendo ter um vice-presidente e mais secretários.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser accio-
nistas.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral reúne:
a) No prazo legal, para:
a-1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
a-2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
a-3) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou

por este contrato;
b) Sempre que:
b-1) O conselho de administração, o fiscal único ou o conselho

fiscal o solicitem;
b-2) Um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições

previstas na lei, o requeiram.
2 � O requerimento referido na alínea b), subalínea b-2), do nú-

mero anterior deve ser formulado por escrito e dirigido ao presidente
da mesa da assembleia geral, indicando com precisão os assuntos a
incluir na ordem do dia e justificando a necessidade da reunião da
assembleia; considera-se não justificado o requerimento cujos moti-
vos, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam
concretamente as razões dele determinantes.

3 � Salvo disposição legal imperativa, para que a assembleia geral
convocada a requerimento de accionistas possa deliberar, devem estar
presentes ou fazer-se representar accionistas detentores de acções que
totalizem, no mínimo, o valor exigido por lei para legitimar o pedido
da convocação da reunião.
representar accionistas detentores de acções que totalizem, no
mínimo, o valor exigido.

4 � Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convocação
da assembleia geral, quando sejam nominativas todas as acções da
sociedade, pode fazer-se por cartas registadas, expedidas com a ante-
cedência legal mínima em relação à data da sua realização.

5 � O(s) accionista(s) a quem, por lei, assista o direito de
requerer(em) que na ordem do dia de uma assembleia geral já convocada
ou a convocar sejam incluídos detrerminados assuntos, deve(m) dedu-
zir essa pretensão por escrito, dirigido ao presidente da mesa, identi-
ficando com clareza e precisão tais assuntos.

ARTIGO 23.º

1 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se representar
na assembleia geral.

2 � A representação voluntária de um accionista na assembleia
geral só pode ser conferida a outro accionista ou a pessoa a quem a
lei imperativa atribua esse direito.

3 � As pessoas colectivas são representadas por quem nomearem
para o efeito.

4 � As representações previstas nos números anteriores devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por escri-
to entregue na sede da sociedade com a antecedência mínima de cin-
co dias úteis sobre a data designada para a reunião a que se referirem;
o presidente da mesa da assembleia geral, quando tiver dúvidas sobre
a veracidade das assinaturas dos escritos comunicando as representa-
ções, pode exigir o reconhecimento notarial delas.

ARTIGO 24.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração composto de três a nove mambros, um dos quais desempe-
nhará as funções de presidente e podendo um ou mais desempenhar
as de vice-presidente(s).

ARTIGO 25.º

1 � Ao conselho de administração compete, em geral, o exercício
de todos os poderes de direcção, gestão, administração e representa-
ção da sociedade e, em especial:

a) Nos termos definidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), deste con-
trato, transferir a sede da sociedade para qualquer outro local permi-
tido por lei;

b) Nos termos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), deste
contrato, criar, em qualquer parte do território nacional ou no es-
trangeiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escri-
tórios ou outras formas locais de representação da sociedade;

c) Nos termos do estipulado no artigo 14.º deste contrato:
c-1) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar, por qualquer forma;
c-1.1) Acções, quotas, partes sociais, obrigações de outras socieda-

des com objecto igual ou diferente;
c-1.2) Paticipações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em participação;
c-2) Adquirir, alinear e onerar, por qualquer forma, acções, títulos

de dívida próprios das sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer
sobre umas e outras as operações que forem julgadas convenientes;

c-3) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais;

d) Exercer e promover o exercício dos direitos da sociedade nos
agrupamentos complementares de empresas, consórcios, associações
em participação e sociedades em que participe;

e) Adquirir, alienar, permutar, locar e onerar por qualquer forma
bens mobiliários;

f) Negociar com instituições de crédido operações de financiamen-
to, activas ou passivas, nos termos, condições e formas que reputar
convenientes;

g) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiros,
emitir, aceitar, subscrever e endossar cheques, letras, livranças, ex-
tractos de factura e outros títulos de crédito;

h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros;

i) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na
lei.

2 � O conselho de administração estabelece as regras do seu fun-
cionamento.

ARTIGO 26.º

1 � O conselho de administração pode, por meio de decisão regis-
tada em acta, delegar em qualquer dos seus elementos:

a) A execução das decisões do próprio conselho;
b) A gestão corrente da sociedade;
c) A competência para determinadas matérias de administração.
2 � Sendo composto por cinco ou nove membros, o conselho de

administração pode, nos termos fixados no número anterior, delegar
as competências aí referidas numa comissão executiva, constituída por
um número menor, ímpar, de administradores, um dos quais será obri-
gatoriamente o presidente do conselho, a quem caberá o mesmo car-
go nesta comissão.

3 � O conselho de administração define o regime de funciona-
mento da comissão prevista no número anterior.

4 � O conselho de administração pode, por meio de decisão regis-
tada em acta, designar um secretário da sociedade e o seu suplente.

ARTIGO 27.º

1 � Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a
sociedade vinculam-na se praticados por:

a) Um administrador-delegado, dentro dos limites da delegação do
conselho de administração;

b) Dois administradores;
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c) Um administrador e um procurador com poderes para a catego-
ria de actos na qual se inclua aquele em que intervém;

d) Dois procuradores, conjuntamente, com poderes para a catego-
ria de actos na qual se inclua aquele em que intervêm; ou

e) Um procurador com poderes especiais.
2 � Nos actos de mero expediente basta a intervenção de um

administrador ou de um procurador.

ARTIGO 28.º

1 � O conselho de administração reúne-se mediante convocação,
por qualquer meio, do seu presidente ou de outros administradores,
nos termos da lei imperativa.

2 � O conselho de administração reúne-se quando e onde o inte-
resse social o exigir.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente
do conselho.

4 � Os administradores podem votar por correspondência as re-
soluções do conselho de administração.

5 � O presidente do conselho de administração tem voto de qua-
lidade nas resoluções do conselho.

ARTIGO 29.º

1 � O conselho de administração pode nomear, de entre os seus
membros, accionistas e membros dos outros órgãos sociais, uma co-
missão consultiva, à qual compete, sempre que para o efeito for so-
licitada pelo próprio conselho, dar parecer sobre:

a) Os planos e a estratégia da actividade da sociedade;
b) As propostas de alteração do contrato social, aumento de capi-

tal, emissão de obrigações, fusão, cisão, transformação e dissolução
da sociedade

2 � O conselho de administração fixa a composição, o período de
duração de funções e o regime de funcionamento da comissão referi-
da no número anterior.

ARTIGO 30.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a um
conselho fiscal, nomeados nos termos da lei.

ARTIGO 31.º

1 � A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação
que os accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorrentes
de disposições legais imperativas.

2 � Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do
exercício, até ao máximo permitido por lei.

ARTIGO 32.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou median-
te deliberação de accionistas que detenham acções correspondentes a,
pelo menos, 51% do capital social realizado.

2 � A liquidação do património, em consequência da dissolução da
sociedade, é feita extrajudicialmente, por uma comissão constituída
pelos membros do conselho de administração em exercício, salvo
deliberação dos accionistas em sentido diverso.

ARTIGO 33.º

1 � Todos os diferendos que se suscitem entre accionistas ou en-
tre eles e a sociedade, em relação com o presente contrato ou com
deliberações sociais, serão submetidos ao Centro de Arbitragem Co-
mercial da Associação Comercial de Lisboa/Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa e Associação Comercial do Porto/Câmara do
Comércio e Indústria do Porto, para resolução definitiva por tribunal
arbitral funcionando sob a égide do referido centro, nos termos do
respectivo regulamento.

2 � A arbitragem decorrerá na sede da Associação Comercial do
Porto/Câmara de Comércio e Indústria do Porto.

3 � O tribunal arbitral será composto por três árbitros.
4 � Os árbitros julgam segundo a lei portuguesa.

ARTIGO 34.º

1 � Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comer-
ciais poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas em
assembleia geral.

2 � A sociedade assume os negócios e as despesas que forem ne-
cessárias à sua constituição e funcionamento, ainda que anteriores à
sua constituição e registo.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o primeiro ano,
renovável automaticamente até ao máximo de três, compostos pelos

elementos a seguir indicados, dos quais os administradores, dispensa-
dos da prestação de caução, ficam desde já autorizados a efectuar le-
vantamentos, na conta de depósito do capital aberta em nome da
sociedade, a fim de fazer face às despesas com a sua constituição,
instalação e registo:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Catarina Cláudia Saraiva Maul; secretário: Ana Lúcia

Ferreira Marques Guerra Silva Carvalho.
Conselho de administração:
Presidente: Rui Miguel Duarte Alegre, casado, Rua da Senhora da

Luz, 157, 1.º, Porto; vogais: Jaime Eduardo Lamego Lopes, casado,
Rua do Infante Santo, 33, 4.º, Porto e Nelson Manuel Ferreira de
Almeida, casado, Rua de La Couture, 171, Porto.

Fiscal único:
Efectivo: Bernardes, Sismeiro & Associados � Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, L.da, com sede no Edifício As Caravelas, Rua
do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa, representada por José
Pereira Alves, casado, residente na Rua de Alfredo Keil, 257-A, 3.º,
esquerdo, Porto (revisor oficial de contas n.º 711); suplente: Manuel
Heleno Sismeiro, casado, residente na Rua do Campo Alegre, 1607,
7.º, esquerdo, Porto (revisor oficial de contas n.º 202).

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000229981

GCCDOURO � GESTÃO DE CENTROS COMERCIAIS, S. A.

Sede: Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula n.º 8256/
030515; identificação de pessoa colectiva n.º 506537161 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 28/030515.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte pacto social:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de GCCDOURO � Gestão de
Centros Comerciais, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Meladas, 380, freguesia
de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � O conselho de administração ou o administrador único pode,
sem dependência de deliberação dos accionistas:

a) Deslocar a sede para qualquer outro local permitido por lei;
b) Criar, em qualquer parte do território nacional ou no estrangei-

ro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção, comercialização, ges-
tão, administração, conservação, fiscalização e prestação de serviços,
directa ou indirectamente, de patrimónios imobiliários, em especial
de centros comerciais.

ARTIGO 4.º

A sociedade dura por tempo indeterminado, com início reportado
à data da sua constituição.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 10 000 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de cinco euros, cada uma.
3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou

incorporar-se em títulos de uma, cinco, 10, 50, 100, 500, 1000 e
múltiplos de 1000.
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4 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente
comvertíveis nos termos da lei.

5 � A sociedade pode emitir acções preferências sem voto.
6 � As acções preferenciais sem voto podem na sua emissão, ficar

sujeitas a remissão em data fixa ou a deliberar pela assembleia geral; a
remissão é feita pelo valor nominal das acções ou com o prémio que
for fixado na deliberação da assembleia geral que a decidir.

7 � Os títulos representativos das acções são nominativos ou ao
portador, registados ou não, e reciprocamente convertíveis nos ter-
mos da lei.

8 � Os títulos representativos das acções são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e por um mandatário com poderes espe-

ciais para o acto; ou
c) Por dois mandatários, para o efeito designados;
Podendo as assinaturas dos administradores ser de chancela por eles

autorizada.
ARTIGO 7.º

Salvo se diversamente for deliberado em assembleia geral para o
efeito convocada pelos accionistas que representem, pelo menos, 51%
do capital realizado, os accionistas gozam, na proporção das acções
que possuírem, do direito de preferência nos aumentos de capital, quer
na subscrição das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente
às quais tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração pode decidir aumentar o capital
social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas por lei,
até ao montante de 5 000 000 euros.

2 � Nos aumentos de capital que decidir, compete ao conselho de
administração fixar os respectivos termos e condições, bem como a
forma e os prazos de subscrição e realização.

3 � A autorização para a(s) decisão(ões) do aumento de capital
prevista(s) no n.º 1, é válida pelo prazo máximo permitido por lei e
pode ser renovada uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

1 � Na realização de entradas referentes às acções que hajam subs-
crito num aumento de capital, os accionistas ficam constituídos em
mora se não procederem a elas, no todo ou em parte, até ao termo
do prazo fixado para o efeito, na respectiva deliberação da assembleia
geral ou decisão do conselho de administração; sobre as importâncias
em dívida incidem pelo tempo que a mora durar, juros à taxa máxima
permitida por lei.

2 � Enquanto ocorrer a situação de mora prevista no número
anterior, suspendem-se todos os direitos sociais enerentes às acções
em causa.

3 � Os accionistas em mora na realização de entradas relativas às
acções que hajam subscrito num aumento de capital e que, interpela-
dos para efectuarem o pagamento das importâncias em dívida, acres-
cidas dos respectivos juros, o não façam no prazo que lhes for mar-
cado, perdem, a favor da sociedade, essas acções e o montante de
todos os pagamentos por conta delas efectuados.

ARTIGO 10.º

1 � A utilização, por qualquer accionista, de informações obtidas
através do exercício do direito de informação, para fins estranhos ao
mesmo e com prejuízo da sociedade ou de outro accionista, constitui
o infractor em responsabilidade, nos termos gerais, pelos danos que
lhes causar e implica a amortização das acções por ele detidas.

2 � A amortização efectua-se por deliberação da assembleia geral,
devendo o conselho de administração proceder à sua convocação no
prazo máximo de 60 dias a contar do conhecimento do facto que
permite a amortização.

3 � A deliberação da assembleia geral é comunicada, por qualquer
meio, ao accionista por ela afectado.

4 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é o valor contabilístico das acções, apurado através do último
balanço aprovado.

5 � Salvo disposição legal em contrário ou acordo entre as partes,
o pagamento da contrapartida da amortização pode ser fraccionado
em prestações, até ao máximo de seis, iguais, sem qualquer acréscimo
de juros ou encargos.

6 � Sendo realizado de uma só vez, o pagamento da contrapartida
da amortização deve ser feito até seis meses após a fixação definitiva
dela; sendo fracccionado em prestações, a primeira vence-se no pra-
zo máximo de seis meses contados da data da fixação definitiva da
contrapartida e cada uma das demais, em prazo, com referência ao
momento estipulado para a realização da anterior, igual ao estabele-
cido para a inicial.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permiti-
dos, designadamente obrigações de todos os tipos previstos na lei, em
conformidade com o que for decidido pelo conselho de administração
ou deliberado pela assembleia geral, nos termos da lei.

2 � As decisões e deliberações de emissão de títulos de dívida e
obrigações podem ser tomadas pela maioria que, para cada tipo, a lei
especifique como mínima.

3 � As obrigações e, nos casos previstos na lei, demais títulos de
dívida podem revestir a forma escritural ou incorporar-se em títulos
de uma, cinco, 10, 50 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000.

4 � As obrigações escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � Os títulos representativos das obrigações são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e um mandatário com poderes especiais

para o acto; ou
c) Por dois mandatários para o efeito designados;
Podendo as assinaturas dos administradores ser de chancela por eles

autorizada.

ARTIGO 12.º

A sociedade não é obrigada a dividir os títulos objecto de
contitularidade que incorporem mais de uma acção ou um título de
dívida, enquanto não tiver havido partilha ou divisão entre os
contitulares; mas, realizada esta, a divisão dos títulos pode ser efectu-
ada a requerimento dos interessados.

ARTIGO 13.º

As operações de registo das transmissões, conversões e outras, re-
lativas a acções e títulos de dívida, quaisquer que sejam, quando
efectuadas a requerimento dos respectivos detentores ou titulares,
constituem encargo dos interessados, a pagar no momento da formu-
lação do correspondente pedido.

ARTIGO 14.º

Mediante resolução do conselho de administração ou, se a lei a
exigir, deliberação dos accionistas, a sociedade pode, nos termos au-
torizados por lei:

a) Subscrever, adquirir, alienar e onerar por qualquer forma:
a-1) Acções, quotas, partes sociais ou obrigações de outras socie-

dades com objecto igual ou diferente;
a-2) Participações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em comparticipação;
b) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títulos

de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer
sobre umas e outros as operações que forem julgadas convenientes;

c) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais.

ARTIGO 15.º

São orgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único ou o conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único são eleitos pelos
accionistas.

2 � A eleição é realizada em listas separadas com a especificação
do cargo que neles competir a cada membro.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único consideram-se
empossados logo que tenham sido eleitos.

ARTIGO 17.º

1 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único dura
por um ano civil, renovável automaticamente, até ao máximo de três,
e, sem prejuízo do disposto no n.º 4, deste artigo, desde que, aquando
da votação do relatório de gestão, das contas do exercício e da apli-
cação dos resultados, os accionistas não deliberem substituir algum ou
alguns deles ou todos.

2 � De três em três anos, os accionistas procedem obrigatoria-
mente à eleição dos membros da mesa da assembleia geral, do conse-
lho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único.
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3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único servem pelo período
do mandato e mantêm-se em funções até serem legalmente substitu-
ídos, o ano civil em que forem eleitos conta como completo para o
cômputo do período do mandato.

4 � O presidente da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único podem ser reeleitos
uma ou mais vezes.

5 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de admi-
nistração, do conselho fiscal ou o fiscal único não podem fazer-se re-
presentar no exercício dos seus cargos, salvo o disposto no artigo 28.º,
n.º 3, deste contrato.

ARTIGO 18.º

As votações dos órgãos sociais revestem a forma que o respectivo
presidente determinar, salvo o disposto em preceitos legais imperativos.

ARTIGO 19.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho fiscal
ou o fiscal único podem ser retribuídos mediante uma remuneração
fixa para determinado período, senhas de presença ou outras atribui-
ções patrimoniais, cumulativamente ou apenas em algumas das refe-
ridas modalidades.

2 � A remuneração de todos ou alguns dos membros do conselho
de administração pode consistir, parcialmente, em participação nos
lucros da sociedade.

3 � A participação referida no número anterior não pode exce-
der, para todos os administradores em exercício, 3%.

4 � Compete à asssembleia geral ou a uma comissão eleita por
aquela deliberar sobre:

a) A retribuição a que alude o n.º 1;
b) As remunerações de cada um dos administradores;
c) Quais os administradores cuja remuneração consiste em participa-

ção nos lucros, bem como a percentagem destes atribuída a cada um.
5 � A comissão prevista no número anterior será constituída por

três accionistas, que escolherão o respectivo presidente; o período de
duração de funções desta comissão coincidirá com o dos órgãos so-
ciais.

6 � A remuneração nos termos estabelecidos no n.º 2, depende
sempre da aquiescência dos administradores a quem houver sido atri-
buída; se algum não a aceitar, a parte correspondente é deduzida ao
montante a esse fim destinado.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com a
antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a respec-
tiva reunião, demonstrem possuir, pelo menos, 200 acções.

2 � Os accionistas detentores de menos de 200 acções podem agru-
par-se até completarem este número, fazendo-se representar na assembleia
geral por um deles, observado o disposto no número anterior.
voto e os possuidores de títulos de dívida não podem assistir às
reuniões da assembleia geral.

4 � A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.

ARTIGO 21.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, podendo ter um vice-presidente e mais secretários.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser ac-
cionistas.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral reúne:
a) No prazo legal, para:
a-1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
a-2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
a-3) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou

por este contrato;
b) Sempre que:
b-1) O conselho de administração, o fiscal único ou o conselho

fiscal o solicitem;
b-2) Um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições

previstas na lei, o requeiram.
2 � O requerimento referido na alínea b), subalínea b-2), do nú-

mero anterior deve ser formulado por escrito e dirigido ao presidente
da mesa da assembleia geral, indicando com precisão os assuntos a
incluir na ordem do dia e justificando a necessidade da reunião da
assembleia; considera-se não justificado o requerimento cujos moti-
vos, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam
concretamente as razões dele determinantes.

3 � Salvo disposição legal imperativa, para que a assembleia geral
convocada a requerimento de accionistas possa deliberar, devem estar

presentes ou fazer-se representar accionistas detentores de acções que
totalizem, no mínimo, o valor exigido por lei para legitimar o pedido
da convocação da reunião.
representar accionistas detentores de acções que totalizem, no
mínimo, o valor exigido.

4 � Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convocação
da assembleia geral, quando sejam nominativas todas as acções da
sociedade, pode fazer-se por cartas registadas, expedidas com a ante-
cedência legal mínima em relação à data da sua realização.

5 � O(s) accionista(s) a quem, por lei, assista o direito de
requerer(em) que na ordem do dia de uma assembleia geral já convocada
ou a convocar sejam incluídos detrerminados assuntos, deve(m) dedu-
zir essa pretensão por escrito, dirigido ao presidente da mesa, identi-
ficando com clareza e precisão tais assuntos.

ARTIGO 23.º

1 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se representar
na assembleia geral.

2 � A representação voluntária de um accionista na assembleia
geral só pode ser conferida a outro accionista ou a pessoa a quem a
lei imperativa atribua esse direito.

3 � As pessoas colectivas são representadas por quem nomearem
para o efeito.

4 � As representações previstas nos números anteriores devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por escri-
to entregue na sede da sociedade com a antecedência mínima de cin-
co dias úteis sobre a data designada para a reunião a que se referirem;
o presidente da mesa da assembleia geral, quando tiver dúvidas sobre
a veracidade das assinaturas dos escritos comunicando as representa-
ções, pode exigir o reconhecimento notarial delas.

ARTIGO 24.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração composto de três a nove mambros, um dos quais desempe-
nhará as funções de presidente e podendo um ou mais desempenhar as
de vice-presidente(s).

ARTIGO 25.º

1 � Ao conselho de administração compete, em geral, o exercício
de todos os poderes de direcção, gestão, administração e representa-
ção da sociedade e, em especial:

a) Nos termos definidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), deste con-
trato, transferir a sede da sociedade para qualquer outro local permi-
tido por lei;

b) Nos termos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), deste
contrato, criar, em qualquer parte do território nacional ou no es-
trangeiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escri-
tórios ou outras formas locais de representação da sociedade;

c) Nos termos do estipulado no artigo 14.º deste contrato:
c-1) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar, por qualquer forma;
c-1.1) Acções, quotas, partes sociais, obrigações de outras socieda-

des com objecto igual ou diferente;
c-1.2) Paticipações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em participação;
c-2) Adquirir, alinear e onerar, por qualquer forma, acções, títulos

de dívida próprios das sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer
sobre umas e outras as operações que forem julgadas convenientes;

c-3) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais;

d) Exercer e promover o exercício dos direitos da sociedade nos
agrupamentos complementares de empresas, consórcios, associações
em participação e sociedades em que participe;

e) Adquirir, alienar, permutar, locar e onerar por qualquer forma
bens mobiliários;

f) Negociar com instituições de crédido operações de financiamen-
to, activas ou passivas, nos termos, condições e formas que reputar
convenientes;

g) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiros,
emitir, aceitar, subscrever e endossar cheques, letras, livranças, ex-
tractos de factura e outros títulos de crédito;

h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros;

i) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na lei.
2 � O conselho de administração estabelece as regras do seu fun-

cionamento.
ARTIGO 26.º

1 � O conselho de administração pode, por meio de decisão regis-
tada em acta, delegar em qualquer dos seus elementos:

a) A execução das decisões do próprio conselho;
b) A gestão corrente da sociedade;
c) A competência para determinadas matérias de administração.
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2 � Sendo composto por cinco ou nove membros, o conselho de
administração pode, nos termos fixados no número anterior, delegar
as competências aí referidas numa comissão executiva, constituída por
um número menor, ímpar, de administradores, um dos quais será obri-
gatoriamente o presidente do conselho, a quem caberá o mesmo car-
go nesta comissão.

3 � O conselho de administração define o regime de funciona-
mento da comissão prevista no número anterior.

4 � O conselho de administração pode, por meio de decisão regis-
tada em acta, designar um secretário da sociedade e o seu suplente.

ARTIGO 27.º

1 � Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a
sociedade vinculam-na se praticados por:

a) Um administrador-delegado, dentro dos limites da delegação do
conselho de administração;

b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador com poderes para a catego-

ria de actos na qual se inclua aquele em que intervém;
d) Dois procuradores, conjuntamente, com poderes para a catego-

ria de actos na qual se inclua aquele em que intervêm; ou
e) Um procurador com poderes especiais.
2 � Nos actos de mero expediente basta a intervenção de um

administrador ou de um procurador.

ARTIGO 28.º

1 � O conselho de administração reúne-se mediante convocação,
por qualquer meio, do seu presidente ou de outros administradores,
nos termos da lei imperativa.

2 � O conselho de administração reúne-se quando e onde o inte-
resse social o exigir.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente
do conselho.

4 � Os administradores podem votar por correspondência as re-
soluções do conselho de administração.

5 � O presidente do conselho de administração tem voto de qua-
lidade nas resoluções do conselho.

ARTIGO 29.º

1 � O conselho de administração pode nomear, de entre os seus
membros, accionistas e membros dos outros órgãos sociais, uma co-
missão consultiva, à qual compete, sempre que para o efeito for so-
licitada pelo próprio conselho, dar parecer sobre:

a) Os planos e a estratégia da actividade da sociedade;
b) As propostas de alteração do contrato social, aumento de capi-

tal, emissão de obrigações, fusão, cisão, transformação e dissolução
da sociedade

2 � O conselho de administração fixa a composição, o período de
duração de funções e o regime de funcionamento da comissão referi-
da no número anterior.

ARTIGO 30.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a um
conselho fiscal, nomeados nos termos da lei.

ARTIGO 31.º

1 � A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação
que os accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorrentes
de disposições legais imperativas.

2 � Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do
exercício, até ao máximo permitido por lei.

ARTIGO 32.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou median-
te deliberação de accionistas que detenham acções correspondentes a,
pelo menos, 51% do capital social realizado.

2 � A liquidação do património, em consequência da dissolução da
sociedade, é feita extrajudicialmente, por uma comissão constituída
pelos membros do conselho de administração em exercício, salvo
deliberação dos accionistas em sentido diverso.

ARTIGO 33.º

1 � Todos os diferendos que se suscitem entre accionistas ou en-
tre eles e a sociedade, em relação com o presente contrato ou com
deliberações sociais, serão submetidos ao Centro de Arbitragem Co-
mercial da Associação Comercial de Lisboa/Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa e Associação Comercial do Porto/Câmara do

Comércio e Indústria do Porto, para resolução definitiva por tribunal
arbitral funcionando sob a égide do referido centro, nos termos do
respectivo regulamento.

2 � A arbitragem decorrerá na sede da Associação Comercial do
Porto/Câmara de Comércio e Indústria do Porto.

3 � O tribunal arbitral será composto por três árbitros.
4 � Os árbitros julgam segundo a lei portuguesa.

ARTIGO 34.º

1 � Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comer-
ciais poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas em
assembleia geral.

2 � A sociedade assume os negócios e as despesas que forem ne-
cessárias à sua constituição e funcionamento, ainda que anteriores à
sua constituição e registo.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o primeiro ano,
renovável automaticamente até ao máximo de três, compostos pelos
elementos a seguir indicados, dos quais os administradores, dispensa-
dos da prestação de caução, ficam desde já autorizados a efectuar le-
vantamentos, na conta de depósito do capital aberta em nome da
sociedade, a fim de fazer face às despesas com a sua constituição,
instalação e registo:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Catarina Cláudia Saraiva Maul; secretário: Ana Lúcia

Ferreira Marques Guerra Silva Carvalho.
Conselho de administração:
Presidente: Rui Miguel Duarte Alegre, casado, Rua da Senhora da

Luz, 157, 1.º, Porto; vogais: Jaime Eduardo Lamego Lopes, casado,
Rua do Infante Santo, 33, 4.º, Porto e Nelson Manuel Ferreira de
Almeida, casado, Rua de La Couture, 171, Porto.

Fiscal único:
Efectivo: Bernardes, Sismeiro & Associados � Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, L.da, com sede no Edifício As Caravelas, Rua
do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa, representada por José
Pereira Alves, casado, residente na Rua de Alfredo Keil, 257-A, 3.º,
esquerdo, Porto (revisor oficial de contas n.º 711); suplente: Manuel
Heleno Sismeiro, casado, residente na Rua do Campo Alegre, 1607,
7.º, esquerdo, Porto (revisor oficial de contas n.º 202).

23 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000229982

VALE DE CAMBRA

VIC (S. G. P. S.), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 310/880420; identificação de pessoa colectiva n.º 501967010;
inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 1/20030723.

Certifico que, foram depositadas a fotocópia de acta da sociedade
em epígrafe e as cartas de aceitação dos cargos dos revisores oficiais
de contas, de onde consta a nomeação dos órgãos sociais.

Conselho de administração:
Presidente: Álvaro Pinho da Costa Leite, casado; vogais: Humberto

da Costa Leite e Arlindo da Costa Leite, ambos casados.
Conselho fiscal:
Presidente: Celestino Fernando da Gama Félix, casado; vogais: Manuel

Augusto Casrvalho Soares Pinto, e Ernst & Young Audit & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por
António Manuel Dantas Amorim, revisor oficial de contas, casado;
vogal suplente: Óscar Manuel Machado de Figueiredo, revisor oficial
de contas, casado.

Prazo: triénio de 2003 a 2005.
Data deliberação da designação: 9 de Julho de 2003.

Conferido, está conforme.

23 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ribei-
ro Nunes dos Santos. 2003383522

COLEISA � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 590/960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503645613;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/20030725.
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Certifico que, foi depositada a fotocópia de escritura, da sociedade
em epígrafe, de onde consta a dissolução e encerramento da liquida-
ção. Data da aprovação das contas: 30 de Julho de 2003.

Conferido, está conforme o original.

28 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ribei-
ro Nunes dos Santos. 2003383310

TECTO SEGURO MM � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 860/001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505211017;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20030729.

Certifico que, foi depositada a fotocópia de escritura, da sociedade
em epígrafe, de onde consta a cessação de funções do gerente, Daniel
da Silva Gonçalves, em 11 de Julho de 2003, por renúncia.

Conferido, está conforme o original.

29 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ribei-
ro Nunes dos Santos. 2003383298

FERNANDO COELHO FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1062/20030714; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/030714.

Certifico que, entre Fernando Coelho Ferreira, Rui Manuel de Bas-
tos Ferreira e Fernando Jorge de Bastos Ferreira, foi constituída uma
sociedade comercial por quotas com a firma Fernando Coelho Ferreira
& Filhos, L.da, sociedade esta que se rege por um pacto social, que
aqui se dá como inteiramente reproduzido:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Coelho Ferreira &
Filhos, L.da, com sede no lugar de Vilarinho, freguesia de Macieira de
Cambra, concelho de Vale de Cambra, e durará por tempo
indeterminado a contar desta data.

2 � Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá transferir a sua
sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transferência
ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto o comércio de veículos automóveis novos
e usados; comércio de sucata; prestação de serviços de reboque.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócia de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, subscrito e realizado em dinhei-
ro, sendo representado por três quotas sendo uma do valor nominal
de 16 670 euros, pertencentes ao sócio Fernando Coelho Ferreira, e
duas do valor nominal de 16 665 euros, cada uma, pertencendo cada
uma delas aos sócios Rui Manuel de Bastos Ferreira e Fernando Jorge
de Bastos Ferreira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no dobro do montante correspondente ao capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimento
precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que assumam a
obrigação de efectuar os suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livre-
mente permitidas, desde que feitas aos sócios, seus cônjuges e descen-
dentes. Desde que feitas a estranhos só serão eficazes para com a
sociedade desde que esta preste o seu consentimento.

2 � A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não quiser
exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse direi-
to na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência a quota a ceder
será paga pelo valor que tiver à face do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta a todos os sócios, sendo bastante a assinatu-
ra de qualquer um deles no serviço de mero expediente e nos actos de
constituição de simples mandato judicial; nos outros actos que envol-
verem responsabilidades para a sociedade, só a vincularão quando as-
sinados pelo gerente Fernando Coelho Ferreira ou as assinaturas con-
juntas dos restantes gerentes, Rui Manuel de Bastos Ferreira e Fernando
Jorge de Bastos Ferreira.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado em
assembleia geral e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

Aos gerentes fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos judi-

ciais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não
ficar a pertencer ao seu titular.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias a con-
tar da data em que a gerência tiver conhecimento dos factos que a
permitam.

3 � A contrapartida da amortização será calculada e paga nos
termos do artigo 6.º

4 � As quotas amortizadas fugurarão no balanço como tais.
Posteriormente e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas,

em vez delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um
ou a alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do n.º 3, do arti-
go 237.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ribei-
ro Nunes dos Santos. 2003383255

PENTE 0 � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 847/000912; identificação de pessoa colectiva n.º 505021706;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20030801.

Certifico que, foi depositada a fotocópia de escritura, da sociedade
em epígrafe, de onde consta a dissolução e encerramento da liquida-
ção. Data da aprovação das contas: 25 de Junho de 2003.

Conferido, está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ri-
beiro Nunes dos Santos. 2003383603

CENECIL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 775/990622; identificação de pessoa colectiva n.º 504701932;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 14 e 16/20030731.
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Certifico que foi depositada a fotocópia de escritura, da sociedade
em epígrafe, de onde consta a cessação de funções dos gerentes, José
Manuel Alves dos Santos e Ana Catarina Alves dos Santos, em 15 de
Abril de 2003, por renúncia.

Mais certifico que foi depositada a fotocópia de escritura, da socieda-
de em epígrafe, de onde consta a nomeação de gerente.

Gerente: Isaías Ferreira dos Santos, divorciado.
Data da deliberação da designação: 15 de Abril de 2003.

Conferido, está conforme.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ribei-
ro Nunes dos Santos. 2003383581

BEJA
ALJUSTREL

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALJUSTREL
E ALMODÔVAR, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 56/
900719; identificação de pessoa colectiva n.º 500984549;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 3/210703.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi registada
a recondução da direcção e conselho fiscal.

Prazo: triénio de 2003/2005.
Data da deliberação: 27 de Março de 2003.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001324286

FERREIRA DO ALENTEJO

HEROVINA � AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Vale de Água, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 38/880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501923039.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício de 2002.

8 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria José Ameixa Caetano
Patrício Jorge. 2001521871

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE VALE DE OURO, (S. A. V. O.), S. A.

Sede: Herdade do Marmelo, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 35/830912; identificação de pessoa colectiva n.º 501080970.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício de 2002.

8 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria José Ameixa Caetano
Patrício Jorge. 2001521880

BRAGA
AMARES

UNILUSTRA � SOCIEDADE LUSA DE TRADING,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 473/
010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505400871;
data: 030626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002, da
sociedade acima referida.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda O.
C. Pires da Silva. 2001984707

BRAGA

MÉRITO-INVEST � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Padre António Vieira, 87, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7183/
001206; identificação de pessoa colectiva n.º 505237814; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 11/030327.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado registo de
alteração do contrato, alterando o artigo 4.º, n.º 1 do artigo 5.º e ar-
tigo 7.º, ficando com o seguinte teor:

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação
cabem à sócia Marisa de Jesus Morgado Faria de Brito, que se man-
tém na gerência, e ao sócio Duarte Nelson da Silva Maia, que desde já
é nomeado gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital até ao montante global de 250 000 euros.

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

Está conforme.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000516491

BRAGANÇA
FREIXO DE ESPADA À CINTA

MANUEL MASSA, S. A.

Sede: Quinta da Matança,
freguesia e concelho de Freixo de Espada à Cinta

Conservatória do Registo Comercial de Freixo de Espada à Cinta.
Matrícula n.º 17; identificação de pessoa colectiva n.º 502148586.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito da
prestação de contas, referente ao ano de exercício de 2002.

Está conforme.

31 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rafaela Tamém
Madeira Poço. 2001532261

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

SOCIEDADE VALE LANÇA � COMÉRCIO GADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2210/20020628; identificação de pessoa colectiva
n.º 506021173; data do depósito: 20030627-Pc-39.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe,
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foram depositados, na pasta própria da respectiva sociedade, os
documentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano
de 2002.

11 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002900086

HABIBRANCO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1501/960131; identificação de pessoa colectiva n.º 503567043;
data do depósito: 27062003-Pc-10.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � O Ajudante Principal, João Fernandes
de Barros. 2002921512

TRANSPORTES M. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 297/681127; identificação de pessoa colectiva n.º 500515816;
data do depósito: 27062003-Pc-12.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � O Ajudante Principal, João Fernandes
de Barros. 2002920427

CAMARJÓIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1583/961227; identificação de pessoa colectiva n.º 503801852;
data do depósito: 27062003-Pc-2.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � O Ajudante Principal, João Fernandes
de Barros. 2002921334

MENDES MARQUES JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 748/860729; identificação de pessoa colectiva n.º 501700250;
data do depósito: 27062003-Pc-3.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � O Ajudante Principal, João Fernandes
de Barros. 2002921342

INGRÊS & INGRÊS � COMÉRCIO DE ARTIGOS TÊXTEIS
E LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2127/20011026; identificação de pessoa colectiva
n.º 505764709; data do depósito: 27062003-Pc-4.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na pasta própria da respectiva sociedade, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � O Ajudante Principal, João Fernandes
de Barros. 2002921369

HORÁCIO NUNES MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 883/881227; identificação de pessoa colectiva n.º 502081155;
data do depósito: 27062003-Pc-5.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � O Ajudante Principal, João Fernandes
de Barros. 2002921377

CASA AGRÍCOLA OLIVEIRA BOAVIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2105/20010913; data do depósito: 27062003-Pc-6.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � O Ajudante Principal, João Fernandes
de Barros. 2002921385

JOFERMÓVEL � MÓVEIS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 551/810209; identificação de pessoa colectiva n.º 501123997;
data do depósito: 27062003-Pc-7.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta própria da respectiva sociedade, os documentos
de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � O Ajudante Principal, João Fernandes
de Barros. 2002921393

JOÃO RIBEIRO DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2124/20011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505708442;
data do depósito: 27062003-Pc-8.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na pasta própria da respectiva sociedade, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � O Ajudante Principal, João Fernandes
de Barros. 2002921407

MANUEL MARTINHO VICENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1646/971111; identificação de pessoa colectiva n.º 503998524;
data do depósito: 27062003-Pc-9.
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Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em
epígrafe, foram depositados, na pasta própria da respectiva socie-
dade, os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � O Ajudante Principal, João Fernandes
de Barros. 2002921415

OUROMARQUES � JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1201/920708; identificação de pessoa colectiva n.º 502819715;
data do depósito: 27062003-Pc-1.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em
epígrafe, foram depositados, na pasta própria da respectiva socie-
dade, os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � O Ajudante Principal, João Fernandes
de Barros. 2002921318

FUNDÃO

INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E TURISMO DA GARDUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 130/
760113; identificação de pessoa colectiva n.º 500442517; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 8/20030709.

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

Dissolução da sociedade por mútuo acordo dos sócios: Paulo
Dâmaso Pereira e Maria Adelaide Carvalho Batista, e encerra-
mento da liquidação com aprovação das contas em 31 de Dezem-
bro de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Agosto de 2003. � O Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2002765839

VILA DE REI

ALDEIA DAS BEIRAS, ENCHIDOS TRADICIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula
n.º 121/011031; identif icação de pessoa colectiva
n.º 505795710.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002, em 15 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante em exercício, (Assi-
natura ilegível.) 2001825110

PASTELARIA DOCE REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 122/
011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505838478.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002, em 23 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante em exercício, (Assi-
natura ilegível.) 2001825129

COIMBRA
MIRA

SILVINA MIRANDA, GABRIEL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 207/
960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503631302; data da
entrada dos documentos: 030701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

7 de Agosto de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2002986738

SOIÇOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 333/
010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505615240; data da
entrada dos documentos: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

7 de Agosto de 2003. � A Conservadora, Zulmira Maria Neves da
Silva. 2002986681

MIRANDA DO CORVO

GASODUEÇA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 230/960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503612162.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Céu
Marques Moreira. 2003609695

MILOCORTE � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
E EXPLORAÇÃO FLORESTAL DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 308/990517; identificação de pessoa colectiva n.º 504445715.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2002.

7 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Céu
Marques Moreira. 2003609725

PAMPILHOSA DA SERRA

LUSOVENTO � APROVEITAMENTOS EÓLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrícula
n.º 131; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030725.

Certifico que, pela apresentação supra referida foi registada a mu-
dança da sede social e alteração parcial do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, n.º 2, e 3.º, n.º 1, do pacto social, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Portela do Armadouro, fregue-
sia de Cabril, concelho de Pampilhosa da Serra.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 99 759,58 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma
no valor nominal de 9975,96 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel
do Carmo Farinha e uma quota do valor nominal de 89 783,62 euros,
pertencente à sócia Santos Batista � S. G. P. S., L.da

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Conceição dos Reis Simões. 2001742789

ÉVORA
ÉVORA

RAYOLOS � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Rua do Frei José Maria Évora, 1, 1.º, direito,
freguesia da Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2676/
20010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505134381.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente aos anos de 2001 e 2002.

23 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2003585001

SOMETAMBI � SOCIEDADE METALOMECÂNICA
DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DO AMBIENTE, L.DA

Sede: Parque Industrial e Tecnológico de Évora, Rua I, 2,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 35 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2058/
970218; identificação de pessoa colectiva n.º 503821128; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 27/20030730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
projecto de fusão:

Modalidade: transferência global do património.
Entidades participantes:
Sociedade incorporante: SOMETAMBI � Sociedade Metalome-

cânica de Equipamentos Técnicos e do Ambiente, L.da

Sociedade incorporada: Moleiros Pré-Fabricados de Betão, L.da, com
sede na Rua da Fundição, 2, Parque Industrial e Tecnológico de Évora,
freguesia da Horta das Figueiras, concelho de Évora.

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Artigos: 1.º, 2.º e 3.º
Sede: Parque Industrial e Tecnológico de Évora, Rua da Fundição,

2, Horta das Figueiras, Évora.
Objecto: Fabrico de construções metálicas, serralharias, equipamen-

tos electromecânicos, equipamentos técnicos do ambiente, assim
como a prestação de serviços de construção civil e à comercialização
de materiais de construção e equipamentos electromecânicos.

Capital: 35 500 euros e corresponde à soma de cinco quotas de igual
valor nominal de 7100 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Diana Maria Baptista Noites Seriot de Oliveira; José Miguel Baptista
Noites; Isabel Sofia Baptista Noites; Joana Rita Baptista Noites e
António Abel Pereira Machado.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 2005982857

VILA VIÇOSA

J. M. PERNAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 441/
000922; identificação de pessoa colectiva n.º 505064464.

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 efectuado em 25 de Junho de 2003, o registo de prestação de
contas, relativo ao ano de 2002, mediante o depósito dos documento
respectivos.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2003. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves Lapão.
2001875827

FARO
ALBUFEIRA

GELADARIA MONTECHORO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 711/
890329; identificação de pessoa colectiva n.º 502132809;
data: 27062003.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Domicília Coelho
Machadinho. 2000143350

YMZ � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS
DE COURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1910/
981022; identificação de pessoa colectiva n.º 504251147;
data: 27062003.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Domicília Coelho
Machadinho. 2000142931

M. SILVA � EXPLORAÇÃO CLUBES DE SAÚDE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2729/
20020830; identificação de pessoa colectiva n.º 506256448;
data: 27062003.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Domicília Coelho
Machadinho. 2000143210

RICARDO � EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2578/
20020122; identificação de pessoa colectiva n.º 505896125;
data: 27062003.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Domicília Coelho
Machadinho. 2000143326

ALBUGERE � ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
E LIMPEZAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2299/
20010206; identificação de pessoa colectiva n.º 504893297;
data: 27062003.
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Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Domicília Coelho
Machadinho. 2003667318

SOFOTAL � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 918/
900611; identificação de pessoa colectiva n.º 502364807;
data: 27062003.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Domicília Coelho
Machadinho. 2003667385

PLURIBAR � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 886/
900806; identificação de pessoa colectiva n.º 501899065;
data: 27062003.

Certifico que se encontram depositados, na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Domicília Coelho
Machadinho. 2000143342

ORALSUL � COMÉRCIO DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2925/
0030801; identificação de pessoa colectiva n.º 506665283; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 19/20030801.

Certifico que, se encontra depositada, na pasta respectiva, fotocó-
pia da escritura lavrada em 1 de Agosto de 2003, fls. 64, do livro
132-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empre-
sas de Loulé, pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe e que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ORALSUL � Comércio de Mate-
riais e Equipamentos Dentários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Cerro do Ouro,
lote 11, Casa das Malvas, freguesia de Paderne, concelho de Albufei-
ra, com endereço postal na caixa 243-P.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de materiais e equi-
pamentos dentários.

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,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a 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 suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Jacinto da Sil-
va Gouveia.

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

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.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000129315

ALCOUTIM

AGRICAÇA � EXPLORAÇÃO DE ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS E CINEGÉTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcoutim. Matrícula n.º 10/
900531; identificação de pessoa colectiva n.º 502356740; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20020327.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital da sociedade em 582 410$, em dinheiro e alterado o
artigo 3.º do pacto social, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas, uma de 2024 euros,
pertencente a Rui Germano Gago Rolão, outra de 2024 euros, per-
tencente a José Cardeira Martins, e outra de 952 euros, pertencente
a Fernando Silvestre Pereira.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
de sociedade.

13 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Áurea Maria Reis Nobre
Pinto. 2001370024

LAGOS

FLOR DA EUROPA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2241/
20010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505575582;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20030711.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
mudança da sede para a Rua de Francisco Moreira Pacheco, lote 130,
3.º, C, Santa Maria, Lagos.

28 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2003307001

AUTO-REPARADORA NEVES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1174/
910220; identificação de pessoa colectiva n.º 502221747; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
dissolução e o encerramento da liquidação, cuja data da aprovação das
contas é 27 de Maio de 2003.

28 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2003307184

MONCHIQUE

MONCHIBLOCO � EXTRACÇÃO DE SIENITO, S. A.
Sede: Nave, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 195/
990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504496506.

Certifico que, foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
do ano de 2002.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2003105093

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

M. J. N. BERNARDO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 1240/020702; identificação de pessoa colectiva n.º 506204154;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/030731.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital, alterando,
em consequência, os artigos 2.º e 3.º, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.
Compra e venda de imóveis e a revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 54 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Cor-
deiro Gonçalves Silva Ribeiro. 2002445370

GUARDA
AGUIAR DA BEIRA

ANTÓNIO JOSÉ RAMOS � TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 87/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504135058.

Certifico, com referência à sociedade com a firma em epígrafe,
que em 4 de Agosto de 2003, foram depositados, na pasta respectiva,
os documentos da prestação de contas referentes ao exercício do ano
de 2002.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001413335

LEIRIA
CALDAS DA RAINHA

CARLOS BARROS & HELENA DE BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2242; identificação de pessoa colectiva n.º 503506486; data da
apresentação: 20030707.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081612

TPC � TUDO PARA COZINHAS � COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3537; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030723.

Certifico que, por Maria José da Costa Ramalho, João Manuel da
Costa Ramalho e José António da Costa Ramalho, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TPC � Tudo Para Cozinhas � Co-
mércio e Distribuição de Utilidades, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua Principal, 20, no lugar de
Relvas, freguesia de Santa Catarina, concelho de Caldas da Rainha.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer localidade do País ou do estran-
geiro.

3.º

Tem por objecto a importação, exportação, comércio e distribuição
de utilidades domésticas e profissionais, nomeadamente cutelarias, lou-
ça metálica, porcelanas, vidros, plásticos e outros artigos relacionados
com o lar, casa, hotelaria e indústria de restauração.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais de valor
nominal individual de 5000 euros, cada, uma de cada um dos sócios,
Maria José da Costa Ramalho, João Manuel da Costa Ramalho e José
António da Costa Ramalho.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta do direito de preferência na sua aquisição, dife-
rido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de 10 dias.
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6.º

1 � São nomeados gerentes os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pelas assinaturas de dois gerentes.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente, em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, des-
de que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no arti-

go 235.º do Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo di-
verso das partes.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo registo
e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas e equipamento
necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica, desde
já, autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta
aberta em nome da sociedade.

Foi conferida e está conforme.

6 de Agosto de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081655

VÍTOR BERNADINO & ISABEL BERNARDINO
COMÉRCIO A RETALHO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1998; identificação de pessoa colectiva n.º 503034509; data da
apresentação: 20030707.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081604

JOAQUIM BERNARDO DO COITO
RESTAURANTE E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1977; identificação de pessoa colectiva n.º 503007560; data da
apresentação: 20030707.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081590

CARLOS HENRIQUES � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1758; identificação de pessoa colectiva n.º 502652942; data da
apresentação: 20030707.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081582

NASCER DO SOL
RESTAURANTE E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1706; identificação de pessoa colectiva n.º 502565071; data da
apresentação: 20030707.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081574

LACTOESTE � FÁBRICA DE QUEIJOS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1666; identificação de pessoa colectiva n.º 502495464; data da
apresentação: 20030707.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081566

LEAL & MORAIS � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1633; identificação de pessoa colectiva n.º 502442263; data da
apresentação: 20030707.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081558

O METRO � TECIDOS E MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1227; identificação de pessoa colectiva n.º 501612939; data da
apresentação: 20030707.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081515

GESTÃO COMERCIAL CALDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1422; identificação de pessoa colectiva n.º 502035870; data da
apresentação: 20030707.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081523
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BERNAUTO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1518; identificação de pessoa colectiva n.º 501673814; data da
apresentação: 20030707.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081531

MANUEL, VASCO & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 935; identificação de pessoa colectiva n.º 500822590; data da
apresentação: 20030707.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081507

HENRIQUE MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 819; identificação de pessoa colectiva n.º 500646457; data da
apresentação: 20030707.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081493

PROTECALDAS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

(anteriormente M. G. DUARTE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2064; identificação de pessoa colectiva n.º 503140031;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 17 e 18/20030721.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 1.º,
o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PROTECALDAS � Importação e
Exportação, L.da, tem a sua sede na Rua de Henrique Sales, 9, 3.º,
direito, freguesia de Caldas da Rainha, Santo Onofre, cidade e conce-
lho de Caldas da Rainha.

b) Deslocação da sede social para a Rua de Vitorino Fróis, 62, fre-
guesia de Caldas da Rainha, Santo Onofre, cidade e concelho de Cal-
das da Rainha.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

31 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081736

TRANSPORTADORA IDEAL DAS CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2076; identificação de pessoa colectiva n.º 503169609; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/20030721.

Certifico que, foi inscrita a dissolução e o encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2003.

Foi conferida e está conforme.

30 de Julho de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081485

VILLA ARES � CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3269; identificação de pessoa colectiva n.º 505880296;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 13 e 14/20030731.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente Jorge Faustino Leal, por renún-
cia de 30 de Julho de 2003;

b) Alteração parcial do contrato, com nomeação de gerente, ten-
do sido alterados os artigos 2.º e 4.º, os quais ficaram com a redacção
seguinte:

2.º

A sociedade passa a ter por objecto: construção, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e administração de
condomínios e gestão de propriedades.

4.º

1 � A representação da sociedade, em juízo e fora dele, pertence-
rá a sócios ou não sócios, designados em assembleia geral, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado, mantendo o sócio Carlos
Alberto de Freitas Vilares as suas funções de gerente, ficando desde já
nomeado gerente o sócio Nuno Miguel Magalhães Gonçalves.

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

Data da nomeação do gerente Nuno Miguel Magalhães Gonçalves �
30 de Julho de 2003.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

4 de Agosto de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081965

TÁXI ALBÉRICO BATISTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3306; identificação de pessoa colectiva n.º 506049701; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030722.

Certifico que foi inscrita a dissolução e o encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 16 de Julho de 2003.

Foi conferida e está conforme.

5 de Agosto de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005082007

RIZ MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3046; identificação de pessoa colectiva n.º 505348802;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 3, 4 e 5/20030730.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 250 � 28 de Outubro de 2003 23 212-(471)

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções dos gerentes Rizwan Mohamedhussein
Dhirani e Mário Manuel Ribeiro Lopes, por renúncia de 27 de Maio
de 2003;

b) Alteração parcial do contrato, com nomeação de gerente, ten-
do sido alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais ficaram com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em duas quotas, uma de 4500 euros e outra de 500 euros, ambas da
sócia Elisabete Baltazar Alves.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme deliberação da assembleia geral, incumbem a sócios ou es-
tranhos.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

A sócia Elisabete Baltazar Alves foi nomeada gerente em 27 de
Maio de 2003.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

4 de Agosto de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081957

CARMORAUTO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1949; identificação de pessoa colectiva n.º 502965134; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/20030723.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento de capital para 150 000
euros, após o aumento de 100 120,21 euros, subscrito em dinheiro
pelos sócios, na proporção e como reforço das respectivas quotas,
tendo sido alterados os artigos 1.º e 3.º, os quais passaram a ter se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARMORAUTO � Comércio de
Veículos Automóveis, L.da

2 � A sua sede social está instalada na Rua de Raul Proença, 10-B,
cidade de Caldas da Rainha, fregeusia de Caldas da Rainha, Nossa Se-
nhora do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha.

3 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser transferida
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

4 � A gerência pode abrir agências, delegações, sucursais, filiais,
dependências ou quaisquer outras formas de representação social em
qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 150 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas: uma de valor nominal de 120 000 euros,
do sócio Carlos Alberto dos Santos Morgado; e outra de valor nominal
de 30 000 euros, da sócia Maria Leonor Brás Gonçalves Morgado.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Agosto de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2005081663

JOAQUIM BRANCO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1656; identificação de pessoa colectiva n.º 502456884; data da
apresentação: 20030710.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

7 de Agosto de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2003083260

EUGÉNIO & BORGA � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS E MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1531; identificação de pessoa colectiva n.º 502232072; data da
apresentação: 20030710.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

7 de Agosto de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2003083251

DIASP � SERVIÇOS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2202; identificação de pessoa colectiva n.º 503407828; data da
apresentação: 20030710.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

7 de Agosto de 2003. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 2003083278

LEIRIA

A2G � CONSULTORES, L.DA

(anteriormente A2G � CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, L.DA)

Sede: Urbanização da Quinta do Amparo, lote 1, 1.º, direito,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6595/
990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504770420;
averbamentos n.os 1 (of) e 2 (of) à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 39, 40 e 41/20030402.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções de gerente, Pedro Manuel de Jesus Ferreira e Abel António Perei-
ra de Sousa, por terem renunciado em 12 de Dezembro de 2002, e foi
remodelado todo o contrato, o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade passa a ter a firma A2G � Consultores, L.da

2.º

1 � A sociedade mantém a sua sede na Urbanização da Quinta do
Amparo, lote 1, 1.º, direito, no lugar e fregeusia de Marrazes, conce-
lho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência poderá a sede ser deslocada, quer
no próprio concelho onde fica estabelecida, quer para qualquer con-
celho limítrofe.

3.º

A sociedade passa a ter por objecto: prestação de serviços de con-
tabilidade, consultoria, apoio à gestão, projectos de investimento,
marketing e venda de produtos afins; segurança, higiene e saúde no
trabalho, formação profissional, nomeadamente na área de gestão e
contabilidade.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas, do valor nominal de
2500 euros, cada, pertencentes uma a cada sócia.
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5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante máximo global correspondente ao décuplo do capital
social, ficando todos os sócios a elas obrigados na proporção das res-
pectivas quotas.

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

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, será confiada a sócios ou não só-
cios, nomeados em assembleia geral.

2 � A sócia, SSGS � Gestão e Serviços, S. A., tem direito a desig-
nar um gerente para a representar na sociedade.

3 � Mantém as suas funções de gerente a sócia, Glória Maria Seco
Luís de Sousa, ficando, desde já nomeado gerente, em representação
da sociedade SSGS � Gestão e Serviços, S. A., António Agostinho
Oliveira dos Santos, acima identificado.

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

8.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.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas resgistadas,
dirigidas aos sócios, com antecedência mínima de 15 dias, salvo nos
casos em que a lei exija outras formalidades e prazo.

10.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.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2001205066

MOTO BRAVO, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, Edifício Olhalvas, loja 4-A, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4412/
940307; identificação de pessoa colectiva n.º 503163511; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/20030403.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a sua
liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 29 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2001205074

HERSIMARO � PRONTO A VESTIR,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Glória Barata Rodrigues, lote 68, 1.º, porta 6,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6878/
20000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504872044; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 25/20030403.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 5 de Março de 2003.

Conferida está conforme.

18 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2001205090

J. PRIMITIVO � MADEIRAS, S. A.

Sede: Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 472/
630813; identificação de pessoa colectiva n.º 500158908; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 45/20030403.

Certifico que a sociedade reforçou o capital e alterou o contrato
quanto ao artigo 4.º, n.º 1, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 600 000 euros, integralmente subscrito e
realizado, dividido em 120 000 acções, com o valor nominal de 5 euros
cada.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

25 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2001205112

GASPAR & MARTO, L.DA

Sede: Talos, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2650,
fl. 151 v.º, C-7; identificação de pessoa colectiva n.º 502030062;
inscrição n.º 11 118, fl. 55, E-23; número e data da apresenta-
ção: 21/20030404.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que a mesma foi dis-
solvida e feito o encerramento da sua liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 3 de Abril de 2003.

14 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2001205120

IMOSOARES � COMPRA, VENDA E GESTÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, galeria B, 21, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2991/
891026; identificação de pessoa colectiva n.º 502235837;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/20030404.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
do Casal Cego, CCI, Covinhas, freguesia de Marrazes, Leiria.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2001205147

HENRIQUE & FABIÃO, L.DA

Sede: Rua do Brejo, Touria, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1260/
780921; identificação de pessoa colectiva n.º 500800626; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 60/20030404.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que a mesma foi dis-
solvida e feito o encerramento da sua liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 10 de Março de 2003.

14 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2001205309

BRINCA FLOR � INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Amieira, Galego, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3387/
901212; identificação de pessoa colectiva n.º 502460776; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/20030407.
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Certifico em relação à sociedade em epígrafe que a mesma foi dis-
solvida e feito o encerramento da sua liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 3 de Abril de 2003.

14 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2001205180

CERVEJARIA � OS DOIS MANUEIS, L.DA

Sede: Bairro das Almoínhas, bloco 2, loja J, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2146/
860523; identificação de pessoa colectiva n.º 501672346;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 29 e 30/20030408.

Certifico que cessou funções de gerente da sociedade em epígrafe �
Maria Flora Silveira Dinis Reis, por ter renunciado em 30 de Janeiro
de 2003. Na mesma data foi designada gerente Paula Cristina Alves
Trigueiro, solteira, maior.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001205228

TERMAVAC � ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
DE INSTALAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Capitão António Rodrigues Paula Santos, lote 3,
1.º frente, Quinta da Matinha, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7629/
010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505550989;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 32/20030408.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
do Vale Juncal, Vale Juncal, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria.

14 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001205244

URBILABOR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Edifício Pasolis, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7004/
000626; identificação de pessoa colectiva n.º 504769995; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 39/20030408.

Certifico que foram designados os órgãos sociais para o quadriénio
de 2003/2006, com a seguinte composição:

Conselho de administração: presidente � João Luís Costa Tavares,
casado; vice-presidente: Joaquim Maria de Sousa Rodrigues, casado;
vogais: Filomena Cordeiro de Sousa Sonso, casada; Maria Teresa Oli-
veira da Costa Pires Domingos Vicente, viúva, e Luís Miguel Nasci-
mento Cardoso, solteiro, maior.

Fiscal único: Vítor Valente & Manuel Domingues, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente: Manuel Duarte Domingues,
casado, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 7 de Fevereiro de 2003.

14 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001205279

FLEXIPONTO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua da Escola, 27, Codiceira, freguesia de Azóia,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8852/
030430; identificação de pessoa colectiva n.º P506445356; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/030430.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
cujo contrato segue, entre:

1.º António Augusto Teixeira de Barros, casado com Teresa Sanchez
Fernandez, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-

guesia de Maceira, concelho de Leiria, onde reside no lugar de Vale da
Cunha, contribuinte fiscal n.º 158287576.

2.º José Leal Pedroso, casado com Susana Paula dos Santos Pedroso,
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Maceira, concelho de Leiria, onde reside no lugar de Mangas, contri-
buinte fiscal n.º 141324511.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FLEXIPONTO � Instalações Eléc-
tricas, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola, 27, Codiceira, fre-
guesia de Azoia, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na execução de instalações eléctri-
cas e sua reparação.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, será realizado em dinheiro e
corresponderá à soma de duas quotas, uma no valor de 4500 euros
pertencente a António Augusto Teixeira Barros e outra no valor de
500 euros pertencente ao sócio, José Leal Pedroso.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio, António
Augusto Teixeira Barros, que, desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessário a intervenção do gerente António Augusto Teixeira
Barros.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, a favor de terceiros depen-
de do consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2001204850

TAURUSCONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua de Florbela Espanca, 205, Touria,
freguesia de Pousos, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8846/
030424; identificação de pessoa colectiva n.º P 506511227; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 26/030424.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
cujo contrato segue, entre:

1.ª Ana Catarina Teixeira Santos, solteira, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Leiria, e residente na Rua de Florbela Espanca,
205, Touria, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, número fiscal
218290500.

2.ª Graça Maria Pereira Teixeira, natural da freguesia e concelho
de Leiria, também residente na Rua de Florbela Espanca, 205, Touria,
número fiscal 114769648, casada com António Alberto Henriques
Fernandes Santos sob o regime de comunhão de adquiridos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação TAURUSCONTA � Con-
tabilidade e Gestão, L.da e tem a sua sede na Rua de Florbela Espanca,
205, Touria, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.
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2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser transferida
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em serviços de contabilidade, gestão,
implementação de sistemas informáticos e auditoria.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades de responsabilidade limitada, ou em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que os objectos não coincidam,
no todo ou em parte, com o da ora constituída.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias, Ana
Catarina Teixeira Santos, e Graça Maria Pereira Teixeira.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições que forem fixados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, aos só-
cios, até ao montante do triplo do capital social existente à data da
deliberação, por decisão unânime da assembleia geral, convocada para
esse efeito, que fixará as condições e prazo de realização das mesmas.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e gerência da sociedade em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, com ou sem caução, e com ou sem remunera-
ção pertence aos sócios ou não sócios, que forem designados em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, as sócias Ana
Catarina Teixeira Santos, e Graça Maria Pereira Teixeira.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-

nhos aos negócios sociais, designadamente fianças, letras de favor,
abonações, cauções, avales e declarações de dívida ou de responsabi-
lidade.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer só-
cio, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos e os herdeiros
do falecido, ou o representante legal do interdito ou inabilitado, de-
vendo aqueles nomear um, de entre si, que a todos represente, en-
quanto a quota ficar indivisa.

ARTIGO 8.º

No caso de algum sócio pretender ceder a sua quota, deve comunicá-
-lo, por escrito à sociedade que fica com o direito de preferência, a
exercer nos 30 dias posteriores.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, salvo os casos em que a lei exija outras for-
malidades ou prazos especiais, serão convocadas por meio de cartas
registadas, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2001204736

ÁGUA SPEED � LAVAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua da Fonte Velha, 149, Barreiros, freguesia de Amor,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8849/
030429; identificação de pessoa colectiva n.º P 506222861; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030429.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
cujo contrato segue, entre:

Pedro Carvalho Morais e mulher Maria Irene Ferreira Alexandre
Morais, casados sob o regime da comunhão geral, naturais, ele da fre-
guesia de Amor e ela da freguesia de Regueira de Pontes, ambas do

concelho de Leiria, residentes na Rua da Fonte Velha, 149, Barreiros,
Amor, Leiria, contribuintes fiscais respectivamente n.os 176353003 e
211407291.

1.º

A sociedade adopta a firma ÁGUA SPEED � Lavagens Indus-
triais, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte Velha, 149, no
lugar de Barreiros, freguesia de Amor, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: lavagens a alta pressão nomeada-
mente: telhados, terraços, tectos, paredes, pavimentos, escadarias,
tijoleira, pedra e betão. Lavagens industriais. Lavagem e limpeza de
esgotos.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e 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 um dos sócios.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo do capital social.

6.º

A sociedade poderá exigir suprimentos em dinheiro desde que, por
deliberação unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos mon-
tantes, termos e condições.

7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

8.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.

9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2001204833

INSUPLÁS � INDÚSTRIA DE INSUFLAÇÃO
DE PLÁSTICOS, L.DA

Sede: Estrada dos Guilhermes, 5, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2343/
870515; identificação de pessoa colectiva n.º 501828893; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 26/20030402.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi alterado
o contrato e transformada em sociedade unipessoal, passando a ter a
seguinte redacção, os artigos 1.º, 3.º, 4. e 5.º, este último agoira aditado.

1.º

A sociedade adopta a denominação INSUPLÁS � Indústria de
Insuflação de Plásticos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada
dos Guilhermes, 5, lugar e freguesia de Maceira, concelho de Leiria.
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3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
74 819,68 euros, e representa-se pela quota única do sócio António
Renato Gomes Catarino.

4.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução, e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence ao sócio
António Renato Gomes Catarino.

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

5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global de 400 000 euros.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2001205040

ESMERA � IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA, S. A.

Sede: Rua da Base Aérea, Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5623/
970811; identificação de pessoa colectiva n.º 504014706; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 53/20030401.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi remode-
lado todo o contrato e transformada em sociedade por quotas, pelo
que o contrato passa a ter a seguinte redacção:

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social ESMERA � Imobiliária
e Construtora, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Base Aérea, Amor, Leiria.
A sede poderá ser mudada dentro do próprio concelho, por simples

deliberação dos sócios gerentes, acordada em assembleia especialmen-
te convocada para o efeito, podendo igualmente criar sucursais ou
outras formas de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social da sociedade é a compra, venda e arrendamento
de bens imobiliários, construções de edifícios e gestão imobiliária.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
249 500 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 157 185 euros, pertencente ao sócio Rui Duarte Cordeiro
e outra do valor nominal de 92 315 euros, pertencente ao sócio Jor-
ge Duarte Cordeiro.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, nos termos e condições por eles acordados em assembleia
geral.

3 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas pres-
tações suplementares de capital, até ao triplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, pertence aos sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes
os sócios Rui Duarte Cordeiro e Jorge Duarte Cordeiro.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � Na cessão a estranhos é dada preferência em primeiro à soci-

edade e depois aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer só-
cio, a sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou inabilita-

do, devendo aqueles escolher entre si, um que a todos represente,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos caos seguintes:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio judicialmente declarada e

não suspensa;
c) Anúncio de venda da quota em execução fiscal, judicial ou admi-

nistrativa.
2 � A amortização da quota considera-se efectuada com o depó-

sito no Banco Comercial Português, à ordem de quem de direito, no
valor da quota, apurado segundo balanço a efectuar para o efeito.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2001205023

LEIRIDATA � MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, 107, 1.º D, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2105/
860129; identificação de pessoa colectiva n.º 501646159;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 40/20030401.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que cessou fun-
ções de gerente, António Júlio Lopes Pereira de Guimarães Biel, por
ter renunciado em 29 de Outubro de 1999.

Conferida está conforme.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2001208278

LEIRIPC � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, Galerias São José,
loja 10, freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8835/
030414; identificação de pessoa colectiva n.º P 506542220; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030414.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
cujo contrato segue, entre:

1.º João Jorge da Rosa Marques, solteiro, maior, natural da fregue-
sia de Reguengo do Fetal, concelho da Batalha, residente na Rua de
Francisco Pereira da Silva, 10-E, 2.º F, em Leiria.

2.º Jorge Manuel Pereira Caetano, solteiro, maior, natural de Fran-
ça, residente no lugar de Cumeira, freguesia de Barreira, concelho de
Leiria.

1.º

A sociedade adopta a denominação LEIRIPC � Soluções Informá-
ticas, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida do Marquês de Pombal,
Galerias São José, loja 10, na cidade, freguesia e concelho de Leiria.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação da socieda-
de, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste no comércio de equipamentos informá-
ticos, consumíveis, formação e assistência técnica, desenvolvimento
de software, e soluções informáticas.

4.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 sócio.

5.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global do décuplo do capi-
tal social.
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6.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em pri-

meiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.
3 � O sócio que pretenda usar do direito de preferência pagará a

quota alienada pelo valor com que entrou para a sociedade.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo balanço a
efectuar para o efeito.

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.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução, e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos dois
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de dois ge-
rentes.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2001205520

FRANPAFI � GESTÃO FARMACÊUTICA, L.DA

Sede: Rua de D. Carlos I, 100 A, freguesia de Marrazes,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8833/
030411; identificação de pessoa colectiva n.º P 506427064; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/030411.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
cujo contrato segue, entre:

1.º Francisco Caldeira � Investimentos Imobiliários, S. A., pessoa
colectiva n.º 504584960, com sede no Entroncamento, na Rua do
Engenheiro Mário Costa, 6, rés-do-chão, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial do Entroncamento, sob o n.º 523, com o capi-
tal social de 149 639,36 euros.

2.º Francisco José Branquinho Caldeira, casado com Marina Isabel
dos Santos Lopes Caldeira, sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Anes Oliveira, 42, Montalvo, Constância, e na-
tural da freguesia da Pena, concelho de Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 197856870.

1.º

A sociedade adopta a firma FRANPAFI � Gestão Farmacêutica, L.da

tem a sua sede na Rua de D. Carlos I, 100-A, freguesia de Marrazes,
concelho de Leiria, podendo deslocar a sua sede social para qualquer
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar ou extinguir sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social em território nacional ou estrangeiro,
independentemente de prévia deliberação dos sócios.

2.º

A sociedade tem por objecto a gestão farmacêutica.

3.º

A sociedade poderá adquirir participações em quaisquer sociedades
de objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por lei
especial, bem como em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 49 500 euros

pertencente à sócia sociedade Francisco Caldeira � Investimentos
Imobiliários, S. A e uma de 500 euros pertencente ao sócio Francisco
José Branquinho Caldeira.

5.º

Os sócios poderão deliberar em assembleia geral que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global equivalente ao
das respectivas entradas para o capital social.

6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia deli-
beração dos sócios, a qual fixará as condições em que os mesmos se
efectuarão.

7.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, e quer seja a título gra-
tuito ou oneroso, entre sócios, cônjuges dos sócios, ascendentes ou
descendentes dos sócios é livre.

2 � Fora destes casos a cessão de quotas depende do consentimen-
to da sociedade, a qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência, no caso de cessão
onerosa.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, ou parte da quota,
independentemente do consentimento do respectivo titular, nos ca-
sos seguintes:

a) Interdição, inabilitação ou insolvência de qualquer sócio;
b) Dissolução, liquidação ou falência de sociedade titular da quota

da sociedade;
c) Arresto, penhora, arrolamento ou qualquer outra forma de apre-

ensão alienação ou adjudicação judicial da quota;
d) Exclusão do sócio, nos casos previstos na lei;
e) Por violação do disposto no artigo 7.º, n.º 2.
2 � O valor da contrapartida da amortização, com excepção do

caso previsto na alínea e) do número anterior, será o que resultar do
último balanço aprovado à data que for fundamento da amortização,
se outro não resultar imperativamente da lei.

3 � Nos casos previstos na alínea e), do número anterior, a amor-
tização será feita pelo valor que lhe for atribuído num balanço espe-
cial elaborado para o efeito ou pelo valor pela qual a quota tiver sido
cedida, se for inferior.

4 � A quota figurará no balanço como quota amortizada, podendo os
sócios deliberar, posteriormente, que, em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou várias quotas, destinadas a ser alienadas a um ou a alguns
sócios ou a terceiros.

9.º

1 � A administração e representação da sociedade, será exercida
por um ou mais gerentes, os quais terão ou não remuneração, confor-
me deliberado em assembleia geral, podendo esta consistir, no todo
ou em parte, em participações nos lucros da sociedade.

2 � Para além dos poderes normais de gerência poderá:
a) Comprar e vender bens de natureza móvel, designadamente

veículos automóveis e participações sociais;
b) Tomar de trespasse, trespassar e locar estabelecimentos comerciais;
c) Celebrar contratos de locação financeira.
3 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente, ora designa-

do, Francisco Paulino Caldeira.
4 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

como fianças, abonações, letras de favor e em quaisquer outros actos e
contratos que envolvam responsabilidades alheias ou sejam estranhos ao
seu objecto social.

10.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem ou valor mínimo exigido por lei para a constituição ou
reintegração da reserva legal, terão a aplicação que os sócios delibe-
rarem, por maioria de 75% dos votos correspondentes ao capital.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2001205473

LINEARCOM � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Zona Industrial dos Pousos, fracção B,
Cova dos Homens, freguesia dos Pousos, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8850/
030429; identificação de pessoa colectiva n.º P506570495; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/030429.
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Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
contrato segue, entre:

1.º Rui Tito Gameiro Gariso, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com Eugénia Maria Dias Fernandes, natural da freguesia de
Marrazes, concelho de Leiria, residente na Rua de António Santos
Serrador, 35, lote 8, rés-do-chão esquerdo, Sismaria, Marrazes, Leiria,
contribuinte fiscal n.º 179165941.

2.º David Gonçalo Vieira dos Santos, solteiro, maior, natural da
freguesia e concelho de Leiria, residente em Pernelhas, na Rua das
Quintas, 532, em Parceiros, Leiria, contribuinte fiscal n.º 222255200.

3.º João Paulo Ramos Gameiro, solteiro, maior, natural da fregue-
sia de Sé Nova, concelho de Coimbra, residente no lugar de Gaia, na
Rua de São José, 20, Santiago de Litém, Pombal, contribuinte fiscal
n.º 209350717.

1.º

A sociedade a adopta a firma LINEARCOM � Comércio de Equi-
pamentos Informáticos, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial dos Pousos,
fracção B, no lugar de Cova dos Homens, freguesia de Pousos, conce-
lho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: comércio de equipamentos infor-
máticos.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 7500 euros, e corresponde à soma de três quotas do valor nominal
de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas, a todos
ou a alguns dos sócios, prestações suplementares até 20 vezes o capi-
tal social, desde que naquela deliberação sejam fixados os respectivos
termos e condições.

6.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidos, a todos
ou alguns dos sócios, suprimentos em dinheiro, desde que naquela
deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições, sem
prejuízo do disposto nos artigos 243.º e seguintes, do Código das So-
ciedades.

7.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.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

8.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.

9.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, livre entre os sócios, mas
a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes do Código Civil.

10.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.

11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, dirigidas
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2001204817

DIAMANTINO & FERREIRA, L.DA

Sede: Rua da Nossa Senhora das Dores, 122, Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6576/
990730; identificação de pessoa colectiva n.º 504597698;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 25 e 26/20030414.

Certifico que cessaram funções de gerente da sociedade em epígrafe
Adelino Pereira Ferreira e Diamantino da Encarnação, por terem
renunciado em 4 de Abril de 2003.

Mais certifico que a sociedade alterou o contrato quanto aos arti-
gos 3.º, n.os 1 e 2 do artigo 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nomi-
nal de 2500 euros e uma do valor nominal de 2000 euros, ambas
pertencentes à sócia LABGEST � SGPS, S. A., e uma do valor no-
minal de 500 euros, pertencente ao sócio, Amado Elias Tomaz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio, Amado
Elias Tomaz.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a intervenção de um gerente.

3 � (Mantém-se.)

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

15 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2001205562

TEIXIFESTA � RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua da Serrada Nova, 92-A, Azoia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6087/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504224662;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 32/20030411.

Certifico que cessaram funções de gerente Luís Alberto da Silva
Vieira e Liliana Maria da Silva Vieira, por terem renunciado em 26 de
Fevereiro de 2003.

15 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2001205503
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JPM & ABREU, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, Edifício Paulo VI, escritórios 5, 7 a 11, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4560/
940831; identificação de pessoa colectiva n.º 503265560; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 30/030411.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que aumentou o
capital e alterou o contrato quanto ao artigo 3.º, cujo teor passa a ser
o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de
139 680 euros, e corresponde à soma das quotas seguintes: José Cipria-
no Fernandes de Abreu uma quota de 71 900 euros; Marco Paulo
Rodrigues Trindade, Pedro António Gonçalves Marcelino e Silva e
Luís Filipe de Sousa Frade, cada um com uma quota de 15 376 euros;
Marco António Oliveira Cordeiro com uma quota de 13 968 euros e
Paulo Manuel Farinha Nobre uma quota de 7684 euros.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

15 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001205937

AVIROLO � CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE AVES, L.DA

Sede: Aroeira, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6702/
991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504712160;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: (of.) 21 e 22/20030411.

Certifico que cessou funções de gerente na sociedade em epígrafe �
Ana Cristina Moreira da Silva, por ter renunciado em 7 de Fevereiro
de 2003. Na mesma data foi designado gerente � José Carlos Monteiro
Gomes Moital.

15 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001205481

EUREKA PLAST � COMÉRCIO DE MATÉRIAS
PLÁSTICAS, S. A.

Sede: Avenida de D. João III, Edifício 2000, 2.º, sala 4, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4335/
931124; identificação de pessoa colectiva n.º 503107182;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 43/20030410.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram
reconduzidos os órgãos sociais para o triénio de 2002/2004, por de-
liberação de 29 de Março de 2002, os seguintes elementos:

Conselho de administração: presidente � Adelino Ferreira Carva-
lho, casado; vice-presidente: Eunice Cristina da Silva Carvalho, casa-
da; vogal: Álvaro Manuel Azambuja Pereira.

Fiscal único: Luís Filipe Vicente Pinto, casado, revisor oficial de
contas; fiscal suplente: Luís Guerra Marques, casado, revisor oficial
de contas.

15 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001205929

SOGYMNA � GINÁSIO ESPECIALIZADO, L.DA

Sede: Rua do Município, bloco B, 1-C, 1.º direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7664/
010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505220253; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 37/20030410.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma foi
dissolvida e feito o encerramento da sua liquidação, tendo as conta
sido aprovadas em 27 de Março de 2003.

14 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2001205414

MENATUR � MEDICINAS NATURAIS, L.DA

Sede: Gaveto da Variante da Gandara, Estrada Nacional 109,
armazém C, Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6547/
990713; identificação de pessoa colectiva n.º 504385690; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 36/20030410.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma foi
dissolvida e feito o encerramento da sua liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 26 de Março de 2003.

14 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2001205422

AQUABRIS � EQUIPAMENTOS DE LAZER, L.DA

Sede: Rua de Miguel Torga, 37, freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8829/
030407; identificação de pessoa colectiva n.º 503459887; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 24/030410.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que aumentou o
capital e alterou o contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 9.º,
cujo teor passa a ser o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma AQUABRIS � Equipamentos de
Lazer, L.da, e tem a sua sede na Rua de Miguel Torga, 37, freguesia,
concelho e cidade de Leiria.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e prestação de ser-
viços na mesma área, construção e montagem de piscinas, campos de
ténis, golfe e outros equipamentos de lazer e comércio de arti-
gos relacionados com as actividades antes mencionadas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou valores constantes da escrita social, é de 17 500 euros e
corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 1246,99 euros, pertencente ao sócio Manuel Hernâni
Galvão Gomes; uma de 7503,01 euros pertencente ao sócio Fernando
Marques Paulo; e uma de 8750 euros, pertencente ao sócio Joaquim
José Trindade de Oliveira Ferreira Martins.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio Fernando Marques Pau-
lo e sendo nomeado gerente a partir de hoje, o sócio Joaquim José
Trindade de Oliveira Ferreira Martins.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual a 100 vezes o capital social.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

14 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001205406

MONTEIRINVEST, PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Sede: Rua do Dr. José Henriques Vareda, 31, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7249/
001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505223511; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 53/030326.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que aumentou o
capital e alterou o contrato quanto ao artigo 3.º cujo teor passa a ser
o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita é de 1 540 000 euros e está dividido em
1 540 000 acções, do valor nominal de 1 euro cada.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

30 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000233475

UNIFERREIRAS, COMÉRCIO A RETALHO DE GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS, L.DA

Sede: Avenida de Campos do Lis, Ruivaqueira, Ortigosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6661/
991015; identificação de pessoa colectiva n.º 504466518; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 31/20030409.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma foi
dissolvida e feito o encerramento da sua liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 20 de Janeiro de 2003.

14 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001205392

GRAVIMETRIA � PROJECTOS E INSTALAÇÕES
TÉRMICAS, L.DA

Sede: Rua dos Outeiros, Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4359/
931221; identificação de pessoa colectiva n.º 503127485;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 24/20030409.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
do Vale Juncal, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria.

14 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2001205384

X � AUTO � ACESSÓRIOS, L.DA

 Sede: Rua das Pimenteiras, 370, rés-do-chão E, Rego d� Água,
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8839/
030421; identificação de pessoa colectiva n.º P506569802; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/030421.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
contrato segue, entre:

1.º Álvaro Pedro Verdasca Cardoso, casado com Maria da Graça
Pereira da Mota, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia e concelho de Leiria, residente na Rua de 5 de Outubro, 2 A,
em Vieira de Leiria, Marinha Grande, contribuinte fiscal n.º 132626772.

2.ª Dulce Maria Marques João da Silva e marido Rui Acácio Casei-
ro Pereira da Silva, casado sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais, ela da freguesia e concelho da Marinha Grande, ele da fre-
guesia de Pousos, concelho de Leiria residente na Avenida do 25 de
Abril, lote 2, 601, na cidade de Leiria, contribuintes fiscais, respec-
tivamente n.os 121305350 e 1191598521.

1.º

A sociedade adopta a firma X � Auto � Acessórios, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Pimenteiras, 370, rés-
-do-chão E, no lugar de Rego d�Água, freguesia de Marrazes, conce-
lho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, po-

dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: comércio de peças e acessórios para
veículos automóveis, sua importação e exportação.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio, Álvaro Pedro Verdasca
Cardoso e duas quotas, do valor nominal de 1875 euros, cada, uma de
cada um dos restantes sócios, Dulce Maria Marques João da Silva e
Rui Acácio Caseiro Pereira da Silva.

5.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas, a todos
ou alguns dos sócios, prestações suplementares até ao triplo do capi-
tal social, desde que naquela deliberação sejam fixados os respectivos
termos e condições.

6.º

A sociedade poderá exigir suprimentos em dinheiro desde que, por
deliberação unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos mon-
tantes, termos e condições.

7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes.

3 � Nos actos de mero expediente basta a intervenção de um
gerente.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

8.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.

9.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

10.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;
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, efectuado e aprovado para o efeito.

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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11.º

Sem, prejuízo ao disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigidas
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2001204558

BELA FLORA � COMÉRCIO PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Sede: Rua de Machado Santos, 20,
freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8837/
030415; identificação de pessoa colectiva n.º P506560910; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 35/030415.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
contrato segue, entre:

1.º Jorge Gaspar Mendes Francisco, casado com Sara Gabriela Perei-
ra Mendes Francisco, sob o regime da comunhão geral de bens, natural
de França e de nacionalidade Portuguesa, residente na Rua do 1.º de
Maio, Edifício Serrada do Pinhal, 3.º R, na localidade e freguesia de
Marrazes, concelho de Leiria, contribuinte fiscal n.º 200771663.

2.ª Sara Gabriela Pereira Mendes Francisco, natural da freguesia de
Arrabal, concelho de Leiria, casada com o primeiro outorgante e com
ele residente, contribuinte fiscal n.º 207292795.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Bela Flora � Comércio
Produtos Naturais, L.da, e tem a sua sede na Rua de Machado Santos,
20, cidade, freguesia e concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio de produtos naturais.
§ único. A sociedade poderá adquirir participações sociais, no capi-

tal de outras sociedades mesmo que de responsabilidade ilimitada, ou
com objecto diferente do que ela esteja exercendo e, ainda, que regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda participar em consórcios ou
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros, uma a cada um dos sócios, Jorge Gaspar Mendes Francis-
co e Sara Gabriela Pereira Mendes Francisco.

ARTIGO 4.º

Os sócios, poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nos termos e condições que forem fixados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, aos só-
cios, até ao montante de cinco vezes o capital social, por decisão
unânime da assembleia geral, convocada para esse efeito, que fixará
as condições e prazo de realização das mesmas.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e gerência da sociedade em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, com ou sem caução e com ou sem remunera-
ção pertence aos sócios ou não sócios, que forem designados em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura de um gerente.
3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade, em actos estra-

nhos aos negócios sociais, designadamente fianças, letras de favor,
abonações, cauções, avales e declarações de dívida ou de responsabi-
lidade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota se a mesma for sujei-
ta a, qualquer providência judicial, mesmo cautelar, penhora, arresto,

ou arrolamento, falência ou insolvência do sócio, judicialmente de-
clarada e não suspensa, ou ainda por acordo com o próprio titular.

1 � O valor da amortização, que não resulte de acordo com o ti-
tular, será o do último balanço aprovado, e a amortização considera-
se efectuada com o depósito à ordem de quem de direito na Caixa
Geral de Depósitos, que deverá ser notificado ao sócio.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço para posterior-
mente ser cedida.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço, depois de retiradas as
percentagens legais ou convencionais, serão devidas aos seus sócios, a
menos que seja deliberado dar-lhe outro fim.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2001205600

LAMINPOR � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE MADEIRAS LAMINADAS, L.DA

Sede: Rua de Afonso Lopes Vieira, 49, rés-do-chão direito,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6534/
990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504461753; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 52/20030328.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma foi
dissolvida e feito o encerramento da sua liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 7 de Janeiro de 2003.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2000521908

SEMI-RENT � ALUGUER DE VEÍCULOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Rua de Afonso Lopes Vieira, 49, rés-do-chão direito,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6069/
980722; identificação de pessoa colectiva n.º 504225260; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 56/20030328.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o contrato quanto ao
artigo 3.º do contrato, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Glória Barata Rodrigues,
lote 61, loja 3, rés-do-chão, Quinta de Santo António, freguesia e
concelho de Leiria.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2000521916

COPLIS � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Travessa da Liberdade, lote 2, rés-do-chão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5061/
960308; identificação de pessoa colectiva n.º 503607665; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 59/030328.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que aumentou o
capital e alterou o contrato quanto ao artigo 3.º e n.º 1 do artigo 6.º,
cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e representa-se por duas quotas, sendo uma de
15 000 euros do sócio Ricardo Manuel dos Santos Pereira e uma
quota de 10 000 euros da sócia Maria Alexandra Vieira Ruas Pe-
reira.
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ARTIGO 6.º

1 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2000521924

HOLICLÍNICA � SAÚDE NATURAL, L.DA

Sede: Urbanização das Pimenteiras, Rua das Pimenteiras, lote 5,
rés-do-chão B, Madeiras, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8266/
020319; identificação de pessoa colectiva n.º 506065952;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: (of.) 61/20030328.

Certifico que cessou funções de gerente da sociedade em epígrafe �
Isabel Maria Ferreira Azinheiro, por ter renunciado em 5 de Feverei-
ro de 2003.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2000521932

AMBI STAR � RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS,
PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 12, lugar de Palmeiria,
freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8723/
030123; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 60/
20030311.

Certifico que foi designado gerente Nuno José da Costa Estrela,
solteiro, maior, por deliberação de 1 de Março de 2003.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2000521436

CONTABLIDE � CONTABILIDADE E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Leiria, 43, rés-do-chão, freguesia de Monte Real,
concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8823/
030404; identificação de pessoa colectiva n.º P506513386; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/030404.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas, por
Vítor Manuel Pedrosa Ribeiro, casado com Maria da Trindade Alves
André Pedrosa Ribeiro na comunhão geral, residente na Rua da Col-
meia, 5, freguesia de Monte Real, concelho de Leiria, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade adopta a denominação social CONTABLIDE � Con-
tabilidade e Serviços, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede social na Rua de Leiria, 43, rés-
-do-chão, lugar e freguesia de Monte Real, concelho de Leiria.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sua sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
bem assim criar sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou em qualquer espaço
da comunidade europeia.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços na área
administrativa, económico-financeira, contabilidade, fiscalidade, ges-

tão, auditoria e consultoria às entidades singulares e colectivas, quer
sejam públicas ou privadas.

ARTIGO 4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 5000 euros, representado por uma única quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único, Victor Manuel Pedrosa
Ribeiro.

2 � O sócio único, poderá decidir efectuar prestações suplementa-
res, até ao montante global correspondente a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

Gerência e vinculação da sociedade

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sócio único, ou de pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser
por ele designadas e em conformidade com os estatutos da Câmara
dos Técnicos Oficiais de Contas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é bastante
a assinatura de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio único, Victor Manuel
Pedrosa Ribeiro, inscrito na Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas,
cédula profissional n.º 47 193.

4 � A remuneração da gerência, será estabelecida pelo sócio único
e, em assembleia geral quando pessoas estranhas à sociedade.

5 � A gerência não pode obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

Lucros e reservas

Os lucros líquidos do exercício da sociedade terão o destino que for
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Divisão de quotas

A divisão de quotas é permitida e dependerá do consentimento da
sociedade, deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Direito de associação e participação

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

ARTIGO 9.º

Autorização

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2001205104

DONAXUXA � APOIO À MAMÃ E AO BÉBÉ, L.DA

Sede: Rua do Capitão Mouzinho de Albuquerque, 16, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4852/
950714; identificação de pessoa colectiva n.º 503459259;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 25/030409.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que aumentou o
capital e alterou o contrato quanto ao artigo 5.º cujo teor passa a ser
o seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 250 � 28 de Outubro de 200323 212-(482)

quotas, sendo uma do valor nominal de 500 euros pertencente ao sócio
Fernando Luís Barrera Navas da Fonseca e outra do valor nominal de
4500 euros pertencente à sócia Ana Cristina Cabral Barrera da Fon-
seca Dinis.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

14 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000233454

PROMOR � ABASTECEDORA DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, S. A.

Sede: Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 936/
740919; identificação de pessoa colectiva n.º 500223670; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 20/20020604.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foram designados
os órgãos sociais para o triénio de 2002/2004, por deliberação de 23 de
Março de 2002, os seguintes elementos: 

Conselho de administração: Adelino Pereira Ferreira, Manuel Mar-
ques Ferreira e Ramiro das Neves David, casados.

Conselho fiscal: presidente � Valentim Antunes de Sousa, casado;
vogais: Luís Filipe Paraíso Faria Lopes, casado, Matos, Soares & Vaz,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplentes: Manuel Joaquim
dos Santos Ramos Vaz, revisor oficial de contas e Fernando Paulo
Fernandes Faria, casados.

Conferida está conforme.

22 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000233462

LEIRICASTELO � ESCOLA DE CONDUÇÃO LEIRIENSE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Agostinho Tinoco, lote 13, rés-do-chão,
Bairro dos Capuchos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1485/
810302; identificação de pessoa colectiva n.º 501133712; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 95/020326.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que aumentou o
capital e alterou o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º cujo teor
passa a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

1 �O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores da escrita é de 5000 euros e corresponde à soma de cinco
quotas de 1000 euros cada pertencentes uma ao sócio Albino Soares
Mariano, uma ao sócio Daniel Salgueiro Esteves, uma ao sócio Fran-
cisco José Machado Figueira Seita, uma aos sócios José da Silva e Maria
de Lurdes Sebastião dos Santos Rosa e uma pertencente em comum
aos sócios Albino Mariano, Daniel Esteves, Francisco José Machado
Figueira Seita, José da Silva e Maria de Lurdes Sebastião dos Santos
Rosa, sendo um quarto para cada um dos três primeiros e um oitavo
para cada um dos restantes.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

29 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000233453

CONFECÇÕES VIOLANTE, L.DA

Sede: Rua de Beatriz Machado, 20-A, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4126/
930209; identificação de pessoa colectiva n.º 502952032; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 33/020404.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que aumentou o
capital para 50 000 euros, aumento este realizado em dinheiro e subs-
crito em partes iguais pelos sócios.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
1000233456

TRANSPORTES LUÍS SOBREIRA, L.DA

Sede: Rua do Vale Pinheiro, 88, Matoeira, Regueira de Pontes,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5463/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503850934;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 53 e 54/20020507.

Certifico que cessou funções de gerente Cecília Maria de Oliveira
Gomes, e foi designada gerente Mónica da Luz Ramos, solteira, maior,
com capacidade profissional.

Data: 30 de Março de 2002.
Causa da cessação de funções: destituição.

17 de Março de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 1000233457

MACOFONTE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua Principal, 55, Fonte Cova, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8365/
020520; identificação de pessoa colectiva n.º P506101738; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 39/020520.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
cujo contrato segue:

1.º David Ferreira dos Santos, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com Anabela Curado e Silva Rodrigues, natural da freguesia
de Monte Redondo, concelho de Leiria, onde reside na Rua Principal,
55, no Lugar de Fonte Cova, contribuinte fiscal n.º 131330993.

2.º Luís Miguel Curado e Silva Rodrigues, solteiro, maior, natural
da dita freguesia de Monte Redondo, onde reside no lugar de Fonte
Cova, contribuinte fiscal n.º 202102971.

3.º Luís Figueirinha Rodrigues, casado com Maria Helena Leal Cura-
do e Silva, sob o regime da comunhão geral de bens, natural da men-
cionada freguesia de Monte Redondo, onde reside no lugar de
Fonte Cova, contribuinte fiscal n.º 147962480.

1.º

A sociedade adopta a firma MACOFONTE � Materiais de
Construção, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 55, no lugar de
Fonte Cova, freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outra
forma de representação social, em qualquer parte do território na-
cional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na compra e venda de materiais para
construção civil, compra e venda de imóveis e revenda de imóveis
adquiridos com esse fim; aterros, desaterros e terraplanagens em geral;
transportes rodoviários de mercadorias, nacionais e internacionais, por
conta de outrém.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
25 000 euros, pertencente ao sócio David Ferreira dos Santos e duas
do valor nominal de 12 500 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Luís Miguel Curado e Silva Rodrigues e Luís Figueirinha
Rodrigues.

5.º

1 � Por decisão da assembleia geral, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao quíntuplo do capital social, fi-
cando todos os sócios a elas obrigados na proporção das respectivas
quotas.

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

6.º

1 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar
e os sócios não cedentes, em segundo lugar, gozam do direito de pre-
ferência.
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2 � Se todos os sócios não cedentes desejarem exercer o seu direi-
to de preferência, fá-lo-ão na proporção das respectivas quotas.

7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, será confiada a quem vier a ser
designado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e

contratos, com a intervenção de dois gerentes.
4 � A sociedade poderá constituir mandatários e o gerente ou

gerentes poderão delegar, por mandato, poderes de gerência nos ter-
mos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades.

8.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 e ainda
comparticipar da criação de novas empresas.

9.º

É reconhecida à sociedade a faculdade de proceder à amortização
de qualquer quota nos seguintes casos:

a) Insolvência do respectivo titular;
b) Arresto, arrolamento, penhor ou penhora da quota;
c) Arrematação ou adjudicação judicial da quota;
d) Acordo com o respectivo titular.

Está conforme o original.

21 de Março de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000233458

ROGÉRIO DA COSTA SANTOS & FILHA, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho, 22 e 24, rés-do-chão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3333/
901011; identificação de pessoa colectiva n.º 502425970; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 251/011228.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que aumentou o
capital e alterou o contrato quanto ao artigo 3.º cujo teor passa a ser
o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro é de 5000 euros e represen-
ta-se por três quotas, sendo uma de 1666,67 euros de Rogério da Costa
Santos, outra de 1666,66 euros da sócia Ana Cristina Serras da Costa
Santos Nunes e outra de 1666,67 euros de Maria João Avelino Serras
da Costa Santos.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

9 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000233460

JOTAS EQUIPAR � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3132/
900326; identificação de pessoa colectiva n.º 502313943;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 36/20020104.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Estra-
da Nacional 109, lugar de Ponte da Pedra, freguesia de Regueira de
Pontes, concelho de Leiria.

17 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000233459

J. PRIMITIVO � MADEIRAS, S. A.

Sede: Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 472/
630813; identificação de pessoa colectiva n.º 500158908;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 21/20020507.

Certifico que foram reconduzidos os órgãos sociais para o triénio
de 2001/2003, em 28 de Março de 2002.

Conselho de administração: presidente � Manuel dos Reis Primi-
tivo; vice-presidente: Conceição de Jesus Francisco Primitivo;
vogais: Maria do Carmo Neto Primitivo Ferreira, Irene Maria Neto
Primitivo e Jorge Manuel de Jesus Primitivo, todos casados.

Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; fiscal suplente: José Vieira dos Reis, casado, revi-
sor oficial de contas.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Gracinda das Neves Fran-
cisco. 1000233461

ARENATA � INDÚSTRIA DE BETÃO E ARTEFACTOS
CIMENTO, L.DA

Sede: Rua de Beatriz Machado, Prédio Álvaro Neto,
rés-do-chão esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3483/
910308; identificação de pessoa colectiva n.º 502513004; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 242/20011227.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em quatro quotas, sendo
uma de Eduardo Gomes Paulo Guerra no montante de 3125 euros;
outra de Luís Carlos Vitorino Paulo Guerra, no montante de 625 euros;
outra de Eduardo Filipe Vitorino Paulo Guerra no montante de
625 euros; e outra de Pedro Miguel Vitorino Paulo Guerra no mon-
tante de 625 euros.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

25 de Maio de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000233463

SILVESTRE MARQUES, L.DA

Sede: Rua de Grão Vasco, 3, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1478/
810203; identificação de pessoa colectiva n.º 501115080; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 189/20011227.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital social e alterado o n.º 1 do artigo 3.º do contrato, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos valores da escrita, é de 5000 euros e corresponde ao somatório
de quatro quotas, sendo uma de 3990,38 euros, e outra de 261,42 euros
pertencente ao sócio Silvestre de Oliveira Marques e as outras duas de
374,10 euros pertencentes, cada uma, aos sócios Filipa Caleira Mar-
ques e Luís Pedro Caleira Marques.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

16 de Maio de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 1000233464

PILARURBE � CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Sede: Terraços do Marachão, bloco 1, 2.º E-07, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6394/
990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504319698; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 57/20030311.
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Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram alte-
rados os artigos 4.º e 5.º do contrato, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5012,92 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, no
valor nominal de 3759,69 euros pertencente, em comum e sem de-
terminação de parte ou direito, a favor de Maria Luísa Pereira Maga-
lhães Lopes e a Rui Manuel Magalhães Lopes; e outra, no valor no-
minal de 1253,23 euros pertencente ao sócio Rui Manuel Magalhães
Lopes.

ARTIGO 5.º

Poderão os sócios efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante máximo correspondente a 20 vezes o capital social, nos
termos e condições a definir em assembleia geral.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

4 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2000521428

SERVIDIRECTO � GESTÃO COMERCIAL, L.DA

Sede: Estrada da Figueira da Foz, bloco A, loja D, Almoinha Parque,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7049/
20000731; identificação de pessoa colectiva n.º 504890468; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 20/20030311.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a sua
liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 31 de Dezembro de 2001.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2000521410

SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CASANOVA, L.DA

Sede: Avenida da Cidade de Maringá, 17, rés-do-chão, BC,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2408/
870915; identificação de pessoa colectiva n.º 501874860; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 32/20030328.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a sua
liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 7 de Fevereiro de 2003.

Conferida está conforme.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2000521886

ACG � ATELIER DE COZINHAS E GRANITOS, L.DA

Sede: Rua da Figueirinha, sem número de polícia,
freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8825/
030404; identificação de pessoa colectiva n.º P 506554112; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 31/030404.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
cujo contrato segue, entre:

José Manuel dos Ramos Gomes e mulher Felisbela da Conceição
Gomes Carvalho, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais, ele da freguesia e concelho de Leiria, ela da freguesia de Mon-
te Redondo, concelho de Leiria, residentes na Rua da Figueirinha, sem
número de polícia, no lugar e freguesia de Monte Redondo citado, con-
tribuintes fiscais respectivamente n.os 177312920 e 201153343.

1.º

A sociedade adopta a firma ACG � Atelier de Cozinhas e Gra-
nitos, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Figueirinha, sem núme-
ro de polícia, no lugar e freguesia de Monte Redondo, concelho de
Leiria.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: comércio e montagem de móveis,
equipamentos de cozinha e artigos de granito e outras rochas simila-
res diversas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e 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 um dos sócios.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante correspondente a 20 vezes o valor do capi-
tal social.

6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

7.º

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

8.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2001205155

ELSA CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta do Amparo, lote 1, 1.º direito,
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8818/
030402; identificação de pessoa colectiva n.º P 506393844; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 35/030402.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
cujo contrato segue, entre:

1.ª Glória Maria Seco Luís de Sousa casada com Abel António
Pereira de Sousa, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, onde reside na Urbaniza-
ção Quinta do Amparo, lote 1, 1.º direito, em Marrazes, Leiria, con-
tribuinte fiscal n.º 194037282.

2.ª Elsa Maria Justino Marques de Sousa, casada com Carlos Vieira
de Sousa, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia e concelho de Alpiarça, residente na Rua do Outeiro da Fonte, 57,
no lugar de Carriço, freguesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria,
contribuinte fiscal n.º 139674918.

1.º

A sociedade adopta a firma Elsa Cabeleireiros, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta do Ampa-
ro, lote 1, 1.º direito, no lugar e freguesia de Marrazes, concelho de
Leiria.
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2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outra
forma de representação social, em qualquer parte do território na-
cional, ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de cabeleireiro,
centro de estética e comercialização de produtos afins.

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, do valor nominal de 2500 euros,
cada, pertencentes uma a cada sócia.

5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao décuplo
do capital social, desde que tal exigência seja deliberada em assembleia
geral por unanimidade dos sócios, que fixará as respectiva condições.

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

6.º

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

7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

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.

2 � Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.
3 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e

contratos, com a intervenção de dois gerentes.
4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.

9.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.

10.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido, ou o representan-
te do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher de entre si,
um que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se manti-
ver indivisa.

11.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.

12.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar outras formali-
dades e prazo, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 2001205058

CRISRUI � RESTAURANTE E SNACK BAR, L.DA

Sede: Rua do Dr. Oliveira Salazar, 5 C, rés-do-chão, esquerdo,
Monte Real, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6598/
990824; identificação de pessoa colectiva n.º 504632337; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 50/20030331.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 26 de Março de
2003.

Conferida está conforme.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2001204981

CARIANO & IRMÃO, S. A.

Sede: Zona Industrial da Barosa, Carreira D�Água,
freguesia de Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1320/
790410; identificação de pessoa colectiva n.º 500854491; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 10/20030723.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que alterou o con-
trato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: aluguer de equipamentos à in-
dústria de construção civil e engenharia civil, indústria de montagem,
transformação de alumínio anodizado e inox, ferro e produtos afins e
transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrém.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

29 de Julho de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
2005101354

RPP � SOCIEDADE DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Estrada Nacional 109, 75-A, rés-do-chão esquerdo,
Montijo, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8518/
020814; identificação de pessoa colectiva n.º 506251411;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 24/20030716.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessou funções
de gerente José Manuel da Silva Fernandes, por ter renunciado, em
3 de Novembro de 2002.

Conferida está conforme.

22 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2005100269

MARINHA GRANDE

M21 � MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2075; identificação de pessoa colectiva n.º 505480190;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 1, inscrição n.º 2 e
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inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 2, 4 e 5/
20030423.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, João Franco
Roldão e Pedro Jorge Bonifácio foram exonerados das funções de
gerente, por renúncia.

Data: 28 de Agosto de 2002.
Mais certifico que foi alterado o n.º 2 e aditado o n.º 4 do artigo 4.º

do contrato que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � [...]
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � [...]
4 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência a compra e

venda de quaisquer bens para e da sociedade.

O texto completo na sua redacção actualizada do contrato encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2000317596

J. M. FERNANDES � RECICLAGEM DE SUCATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2229; identificação de pessoa colectiva n.º 505704706; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030513.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 4.º do contrato que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e reciclagem de su-
catas industriais e transportes rodoviários de mercadorias.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 30 000 euros da sócia Júlia Conceição Motas Fernandes;
e outra no valor nominal de 20 000 euros do sócio Pedro Miguel Mota
Fernandes.

2 � [...]

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

Conferido, está conforme o original.

17 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2006099043

MY PRETTY TIME � ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2395; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20030410.

Certifico que entre Susana Margarida Henriques Garcia, divorciada,
e Filomena Maria Henriques Garcia, casada com Ismael Abuhazi
Rengifo, na separação de bens, Rua das Laranjeiras, 113-A, Cruzes,
Marinha Grande, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma My Pretty Time � Actividades
de Tempos Livres, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Flores, 10, freguesia,
concelho e cidade da Marinha Grande.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de apoio
infantil e actividades de tempos livres.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias
Susana Margarida Henriques Garcia e Filomena Maria Henriques Garcia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

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

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

Disposição transitória

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

Conferido, está conforme.

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003704361

SONHO E CAPRICHO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20030514.

Certifico que entre Américo dos Santos Mota, casado com Deolinda
Caetano Rosa Mota, na comunhão geral, Rua da Feira, 280, Bidoeira
de Cima, Leiria; Maria Isabel da Silva Ferreira, divorciada, Rua de D.
João Pereira Venâncio, 500, 2.º, fracção G, Salgueiro, Marinha Gran-
de; e Joana Ferreira Romão, solteira, maior, Rua de D. João Pereira
Venâncio, 500, 2.º, fracção G, Salgueiro, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sonho e Capricho � Mediação
Imobiliária, L.da e tem a sua sede na Rua de D. João Pereira Venâncio,
500, loja B, lugar de Salgueiro, freguesia e concelho da Marinha Grande.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal a mediação imobiliária e
como actividades acessórias a administração de condomínio e cons-
trução civil.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de 2500 euros pertencente ao sócio Américo
dos Santos Mota; uma de 2000 euros pertencente à sócia Maria Isa-
bel da Silva Ferreira; e uma de 5000 euros pertencente à sócia Joana
Ferreira Romão.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Américo dos Santos Mota.

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 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 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.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Disposição transitória

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

Conferido, está conforme.

11 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003446095

TELEIMA � COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20030509.

Certifico que entre David Alexandre Crespo Canárias, solteiro,
maior, Travessa da Rua de Diu, 15, Marinha Grande, e Jorge Miguel
Pedro dos Santos, casado com Maria João Laranja Vieira Pedro dos
Santos, na comunhão de adquiridos, Rua das Cavadinhas, bloco A, 2.º,
esquerdo, fracção M, Tojeira de Picassinos, Marinha Grande, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TELEIMA � Comércio de
Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Rua de Diu, 15,
freguesia, concelho e cidade da Marinha Grande.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de material de
telecomunicações e prestação de serviços de instalações de telecomu-
nicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 3750 euros pertencente ao sócio
David Alexandre Crespo Canarias; e uma de 1250 euros pertencente
ao sócio Jorge Miguel Pedro dos Santos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

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.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Disposição transitória

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

Conferido, está conforme.

11 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003446087

CARPALHOSO & SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1591; identificação de pessoa colectiva n.º 503765210;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 17, inscrição n.º 18 e inscrição n.º 21; números e data das
apresentações: 6, 7, 8 e 9/051201.

Certifico que foi aumentado o capital para 6 014 460$.
Mais certifico que Isidro Custódio Ramos foi exonerado das fun-

ções de gerente por renúncia em 28 de Agosto de 2001.
Mais certifico que Maria Irene dos Santos foi exonerado das fun-

ções de gerente em 28 de Agosto de 2001.
Certifico ainda que foram alterados os artigos 4.º e 8.º que passa-

ram a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 30 000 euros, já integralmente realizado em
dinheiro, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
20 000 euros, do sócio Jorge Manuel Lincho Urbano e outra do valor
nominal de 10 000 euros, da sócia Maria Teresa de Oliveira Fernandes
Urbano.

8.º

A gerência da sociedade, sem caução e remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer ao sócio, Jorge
Manuel Lincho Urbano, bastando a assinatura de um gerente para que
a sociedade fique obrigada, em todos os actos e contratos.

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

Conferido, está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000065408

IBERGLASS � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1648; identificação de pessoa colectiva n.º 504134477;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 20 e 21/211201.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$ e feita a
redenominação do capital social, tendo em consequência sido altera-
do o artigo 4.º do contrato que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas de
1500 euros, uma do sócio Hermenegildo de Oliveira Duarte e outra
de José Manuel Ferreira Marques; e, duas quotas de 1000 euros, uma
de cada sócio, António Hernani Barosa Santos e Vítor Manuel Roque
Loureiro.

Mais certifico que José Manuel Ferreira Marques foi exonerado das
funções de gerente, por renúncia em 10 de Dezembro de 2001.

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

Conferido, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 1000086912

ÓBIDOS

EQUIBÉLTICO � GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE CENTROS
EQUESTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 246/
970218; identificação de pessoa colectiva n.º 503878200; data do
depósito: 210802.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao exercício do
ano de 2001.

30 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 2001688148

PORTO DE MÓS

CENTRO HÍPICO DE ALCARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1711/020327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
020327.

Certifico que entre Isabel Vitória dos Reis Neves Lima, casada com
Ricardo Augusto Vilhena Magalhães Costa na comunhão de adquiri-
dos, Michele das Neves Cristóvão Marques, casada com Dámaso Miguel
da Silva Marques na comunhão de adquiridos; Sandra Ariane Nebgen
Dias da Cunha, casada com Alexandre Wende Dias Cunha na separa-
ção de bens foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Centro Hípico de Alcaria, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua do Escorial, sem número de
polícia, freguesia de São João, vila e concelho de Porto de Mós.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer localidade do país ou do estran-
geiro.

3.º

Tem por objecto a gestão hípica através da gestão e exploração de
picadeiros, centros hípicos e escolas de equitação, o desenvolvimento
de actividades turísticas ligadas ao hipismo, a criação e compra e venda
de equinos, a comercialização de artigos associados à equitação, po-
dendo ainda dedicar-se a quaisquer outras actividades conexas com as
indicadas.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada ou participações em sociedades com objec-
to igual ou diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, equivalente a 1 004 415$ e corresponde à soma de três
quotas iguais de valor nominal individual de 1670 euros, uma de cada
uma das sócias Isabel Vitória dos Reis Neves Lima; Michele das Ne-
ves Cristóvão Marques e Sandra Ariane Nebgen Dias da Cunha.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao limite de 5000 euros.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição, dife-
rido aos sócios caso a sociedade não o exerça no prazo de 10 dias.

6.º

1 � São nomeadas gerentes as sócias Isabel Vitória dos Reis Neves
Lima e Michele das neves Cristóvão Marques.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de dois gerentes, mas
nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um gerente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 250 � 28 de Outubro de 2003 23 212-(489)

3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos
aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções e outros documentos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, des-
de que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235.º

do Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das par-
tes.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo registo
e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas e equipamento
necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica, desde
já, autorizada a proceder aos levantamentos necessários na conta
aberta em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

18 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000067218

LISBOA
ALENQUER

ALENPEÇAS � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 870/
930614; identificação de pessoa colectiva n.º 503004197; inscri-
ção n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 8 e
11/020213.

Certifico:
1.º Que foi registado o reforço do capital sendo a importância do

aumento realizado em dinheiro subscrita pelo sócio Manuel Joaquim
Pereira Tomás, casado com Apolónia Maria do Carmo Malheiro
Tomás, em comunhão geral, com a quantia de 22,04 euros, com que
reforça uma das quotas de sua titularidade de 4987,98 euros, ficando
em consequência o capital a ser de 10 000 euros.

2.º Que foi registada a alteração total do contrato, ficando a so-
ciedade constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social ALENPEÇAS � Comér-
cio de Veículos e Acessórios, L.da, e tem a sua sede no Casal do
Reguengo, IC 2, ao quilómetro 34,5, freguesia de Triana, concelho de
Alenquer.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, exportação e importa-
ção de veículos e acessórios e cedência de equipamentos.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar nos termos da lei, no capital de qual-
quer outra sociedade, com objecto social igual ou diferente, incluindo
em sociedade regulados por leis especiais ou em agrupamentos com-
plementares de empresas, quer no acto de constituição, quer por trans-
missão de quotas ou acções.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à sorna das seguintes quotas: uma de 8700,
pertencente ao sócio Manuel Joaquim Porém Tomás; uma de
650 euros, pertencente ao sócio João Vicente Monteiro; uma de
650 euros, pertencente ao sócio José Francisco Bento dos Santos.

§ 1.º Não são exigíveis suprimentos dos sócios, mas estes poderão
celebrar com a sociedade contratos de suprimento, cujos termos e
condições serão previamente aprovados pela assembleia geral.

§ 2.º Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital aos
sócios, até ao montante máximo de 500 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, e com ou sem remuneração con-
forme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos só-
cios, e/ou terceiros, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente por direito especial, o sócio
Manuel Joaquim Porém Tomás.

3 � São também nomeados gerentes os sócios José Francisco Bento
dos Santos, João Vicente Monteiro e o não sócio Paulo Alexandre
Malheiro Tomás, casado, residente na Rua de Vasco da Gama, lote 19,
7.º esquerdo, Urbanização do Infantado, Loures.

4 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do gerente por direito especial, Manuel Joaquim

Porém Tomás, ou pela assinatura conjunta de dois outros gerentes,
sendo sempre uma delas obrigatoriamente a do não sócio Paulo Ale-
xandre Malheiro Tomás.

b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do res-
pectivo mandato;

c) Em actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um só
gerente.

5 � Dentro dos limites da lei e deste contrato, os gerentes têm os
mais amplos poderes de gestão e representação da sociedade, e ainda,
em especial para, por si só:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, confessando, desistindo ou transigindo em qualquer pleito ju-
dicial;

b) Adquirir, vender, permutar ou, por qualquer forma, onerar bens
móveis ou imóveis;

c) Adquirir, ceder participações ou participar em quaisquer outras
sociedades constituídas ou a constituir, ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas;

d) Tomar ou dar de arrendamento, bem como alugar ou locar,
quaisquer bens ou parte dos mesmos;

e) Trespassar ou tomar de trespasse, quaisquer estabelecimentos,
bem como adquirir ou ceder a exploração dos mesmos;

f) Deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe.

g) Contrair empréstimos e prestar garantias para os mesmos até
ao montante de 1 250 000 euros, através de todo e qualquer meio legal
e estatutariamente permitido.

6 � Fica vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos, do-
cumentos e obrigações, estranhos ao objecto da mesma, designa-
damente em fianças, abonações e actos semelhantes.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas fica dependendo do consentimento da
sociedade.

2 � Nos casos de cessão de quotas a favor de estranhos, a socie-
dade em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar
têm o direito de preferência e exercer nos termos legais.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas e também adquiri-las, ou
fazê-las adquirir, nos seguintes casos: 

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota vir a ser penhorada, arrestada ou, por qual-

quer forma deixar de estar na livre disposição do seu titular;
c) No caso de falência ou insolvência de sócio;
d) Quando um sócio tenha cometido qualquer irregularidade ou te-

nha prejudicado a sociedade no seu bom nome, crédito ou interesses;
e) Quando as quotas sejam transmitidas ou sobre elas seja consti-

tuído direito de usufruto com violação do disposto no artigo 6.º;
f) Quando um sócio não desempenhar com diligência, no interesse

da sociedade, as funções que lhe foram confiadas;
g) Em caso de partilha em acção de divórcio ou separação judicial

de pessoas e bens se a quota for adjudicada a cônjuge que não seja
sócio.

2 � A quota amortizada figurará como tal no balanço.
3 � No caso previsto no número anterior poderão, por delibera-

ção posterior dos sócios, ser criados uma ou várias quotas que perfa-
çam o valor nominal da quota amortizada, destinadas a serem aliena-
das a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

4 � Salvo quando a lei ou o presente contrato disponha de forma
diversa, o preço da amortização ou da aquisição será o que resultar do
último balanço aprovado, acrescido da respectiva parte no fundo de
reserva legal e de quaisquer outros fundos, bem como dos lucros rela-
tivos ao exercício corrente, calculados por uma percentagem propor-
cional aos verificados no ano anterior, acrescidos dos créditos por
suprimentos e outros, deduzidos dos débitos e responsabilidades cor-
respondentes.
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5 � A deliberação sobre a amortização ou aquisição terá lugar no
prazo máximo de 90 dias subsequentes ao conhecimento pelo gerente
do facto que a motivar, sendo o preço pago em 10 prestações iguais,
semestrais, no prazo de cinco anos, sem juro, a efectuar a primeira
dentro de seis meses a contar da data da deliberação, excepto se outra
forma de pagamento vier a ser estabelecida em assembleia geral por
deliberação de dois terços do capital social.

6 � A amortização considera-se eficaz mediante comunicação
dirigida ao sócio por ela afecto dos termos da deliberação respectiva.

ARTIGO 8.º

É permitida a participação da sociedade em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como em sociedade com objecto diferen-
te, ou reguladas por lei especial, e inclusivamente como sócia de res-
ponsabilidade ilimitada.

ARTIGO 9.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais
que admitem tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedade Comerciais po-
dem ser derrogados por deliberação dos sócios.

ARTIGO 11.º

O contrato de sociedade só pode ser alterado, no todo ou em par-
te, com o voto favorável do sócio Manuel Joaquim Porém Tomás.

ARTIGO 12.º

Os balanços fechar-se-ão em relação a 31 de Dezembro de cada
ano, e aos lucros líquidos apurados em cada balanço, serão deduzidos
5% para fundo de reserva legal e o restante incorporado como reser-
vas livres só sendo distribuídos pelos sócios quando estes assim o de-
liberem em assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Em todo o omisso regularão as disposições legais em vigor.

ARTIGO 14.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
dos sócios, devendo, no entanto, os herdeiros do falecido ou repre-
sentante do interdito, nomear entre si um representante nos órgãos
da sociedade.

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

Conferida está conforme.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000149042

AMADORA

VENCESLAU DIAS FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2708;
identificação de pessoa colectiva n.º 500628262; data da apresen-
tação: 060701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000119173

FREIRE & OLIVEIRA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9935;
identificação de pessoa colectiva n.º 503690694; data da apresen-
tação: 060701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000119172

HANDY � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
E ARMAZENAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7263;
identificação de pessoa colectiva n.º 502572159; data da apresen-
tação: 050701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Jacob. 3000119171

ARRUDA DOS VINHOS

TRANSCABEDA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 466/000413; identificação de pessoa colectiva n.º 504739824;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/20030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º e eliminado o artigo 9.º do
pacto social, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes de mercadorias de alu-
guer, e o comércio de lavagem, lubrificação e parafinação de veículos
e abastecimento de combustíveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,77 euros, e corresponde à soma de duas quotas desiguais, sen-
do uma, do valor nominal de 37 908,63 euros, pertencente à sociedade
Carlos Lopes & Filhos, L.da, e outra no valor nominal de 11 971,15 euros,
pertencente à sociedade CABEDALIMENTAR � Indústria Pré-
Cozinhados, L.da

ARTIGO 4.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades,
quer as mesmas tenham ou não o mesmo objecto social, sem neces-
sidade de prévia deliberação dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência social incumbe ao sócio António Carlos Lopes, que
continua nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é suficien-
te a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva
legal, serão destinados a reservas livres, salvo deliberação das sócias
sobre outra forma de distribuição.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
às sócias, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas às sócias prestações suplementares de capital
na proporção das respectivas quotas, até 10 vezes o valor do capital
social, e as sócias poderão fazer suprimentos à sociedade, mediante as
condições a estabelecer, por deliberação a tomar em assembleia geral.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Maria Isabel Narciso dos Santos Guimarães.

2001920687

CABEDALIMENTAR � INDÚSTRIA PRÉ-COZINHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 465/000413; identificação de pessoa colectiva n.º 504746286;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 14/20030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º e eliminado o artigo 9.º do pacto
social, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 759,58 euros, e corresponde à soma de duas quotas desiguais, sen-
do uma, do valor nominal de 75 817,28 euros, pertencente à sócia Carlos
Lopes & Filhos, L.da, e outra no valor nominal de 23 942,30 euros,
pertencente á sócia TRANSCABEDA � Transportes, L.da

ARTIGO 4.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades,
quer as mesmas tenham ou não o mesmo objecto social, sem neces-
sidade de prévia deliberação dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência social incumbe ao sócio António Carlos Lopes, que
continua nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é suficien-
te a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva
legal, serão destinados a reservas livres, salvo deliberação das sócias
sobre outra forma de distribuição.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
às sócias, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas às sócias prestações suplementares de capital
na proporção das respectivas quotas, até 10 vezes o valor do capital
social, e as sócias poderão fazer suprimentos à sociedade, mediante as
condições a estabelecer, por deliberação a tomar em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante em substituição legal
do Conservador, Maria Isabel Narciso dos Santos Guimarães.

2001920695

BANDEIRA & BAIXINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 309/960506; identificação de pessoa colectiva n.º 503659045.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 3/20020110 � Reforço de capi-

tal de 400 000$ para 5000 euros e alteração parcial do contrato, fi-
cando os artigos 2.º e 3.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em café, snack-bar, churrasqueira.

ARTIGO 3.º

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

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

Está conforme o original.

19 de Abril de 2002. � A Conservadora interina, Filomena do
Carmo Martins Vaz Pereira. 1000069367

SILTIPOM, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arrudas dos Vinhos. Matrícu-
la n.º 227/920910; identificação de pessoa colectiva n.º 502835214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Apresentação n.º 1/20020320 � Reforço de capital de 450 000$

para 105 000 euros e alteração parcial do contrato, ficando os arti-
gos 1.º, 2.º e 3.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma SILTIPOM, Construções, L.da,
e a sua sede social na Travessa do Malaquias, 3, no lugar de Admourão,
freguesia de Santiago dos Velhos, concelho de Arruda dos Vinhos.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil (empreitadas)
e comercialização de materiais para construção civil. Elaboração de
projectos de arquitectura, estruturas e infra-estruturas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
105 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais de 35 000 euros,
uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � A Conservadora interina, Filomena do
Carmo Martins Vaz Pereira. 1000069729

TRANSPORTES ALBINO FRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 66/860729; identificação de pessoa colectiva n.º 500962863.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Inscrição n.º 15, apresentação n.º 1/20020701 � Redução do ca-

pital de 249 398,94 euros para 100 000 euros e alteração parcial do
contrato, ficando o artigo 3.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
nominal de 50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora interina, Filomena do
Carmo Martins Vaz Pereira. 1000128181

LINO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 16/850123; identificação de pessoa colectiva n.º 500166129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 26/

20011228 � Cessação de funções de gerente do sócio Lino Campos
Bento Serrano, por renúncia de 19 de Outubro de 2001.

Inscrição n.º 6, apresentação n.º 28/20011228 � Autorização da
manutenção do nome Lino.

Autorizante: Lino Campos Bento Serrano.
Inscrição n.º 7, apresentação n.º 29/20011228 � Reforço de capi-

tal de 400 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 3.º e 4.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas de 2500 euros, per-
tencendo uma a cada sócio.
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ARTIGO 4.º

A sociedade será representada em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, pela sócia Celestina Maria Lopes dos Santos Ferreira, que,
desde já, é nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, ou outro gerente que venha a ser
nomeado em assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade fique obrigada em todos os actos e con-
tratos é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

27 de Março de 2002. � A Conservadora interina, Filomena do
Carmo Martins Vaz Pereira. 1000069358

CELESTINO ALMEIDA DIAS FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 22/850308.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado:
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 32/20011228 � O reforço de

capital de 1 500 000$ para 15 000 euros e alteração parcial do con-
trato, tendo os artigos 3.º e 6.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente realizado e subs-
crito em dinheiro e outros valores, e corresponde à soma das quotas
dos sócios, do seguinte modo: Dina da Conceição Paulo, uma quota
do valor nominal de 7500,02 euros; Hélia da Conceição Dias Anágua,
uma quota do valor nominal de 3749,99 euros; Cristina Maria da
Conceição Dias Monteiro, ou Cristina Maria da Conceição Dias, uma
quota do valor nominal de 3749,99 euros.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Dina da Conceição
Paulo, já nomeada gerente, ou a quem, sócio ou não sócio, venha a
ser nomeado em assembleia geral, e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado na mesma.

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

Está conforme o original.

18 de Abril de 2002. � A Conservadora interina, Filomena do
Carmo Martins Vaz Pereira. 1000069355

CADAVAL

CONSTRUÇÕES, LUÍS FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 339/
960618; identificação de pessoa colectiva n.º 503661031; data da
apresentação: 08082003.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 1000233472

CASCAIS

CÉUS DE ÁFRICA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 423 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 47/020919.

Certifico que entre:
1) Umaru Baldé.
2) Amadu Embaló foi constituída a sociedade em epígrafe, que se

rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Céus de África � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Afonso Costa, 3,
4.º A, corpo 1, no lugar e 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 a
mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil. Comércio,
importação, exportação e representação de equipamentos e de mate-
riais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 12 500 euros, cada, tituladas uma por 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.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834580

INTER DISCOUNT � COMÉRCIO DE COMPUTADORES
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 425 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 50/020919.

Certifico que entre:
1) José António Ferreira dos Santos.
2) João Luís Ferreira dos Santos foi constituída a sociedade em

epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INTER DISCOUNT � Comércio
de Computadores e Electrodomésticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Maria II, Centro
Comercial Satélite, loja 32, no lugar e freguesia do Cacém, concelho
de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de computadores,
electrodomésticos e componentes electrónicos, consolas e jogos no-
vos e usados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834572

JOAQUIM & ANABELA CORREIA
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 835 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 81/020920.

Certifico que entre:
1) Joaquim Marques Correia.
2) Anabela Real Pestana Correia foi constituída a sociedade em

epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim & Anabela Correia �
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do 25 de Abril, Gale-
rias Navegador, 81-82, 1.º, 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 actividade de mediação imobi-
liária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834564

GENEBRA ANDRÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 432 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 44/020923.

Certifico que por: Maria da Conceição Genebra Ferreira André, 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 Genebra André, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sagrado Coração de
Maria, 1, loja, no lugar e freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de produtos alimentares congelados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.
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2 � Para vincular 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.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834548

FIGUEIREDO, MARCELINO & RIBEIRO
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 433 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 45/020923.

Certifico que entre:
1) Carlos Tito Pais Freire de Figueiredo.
2) Pedro Jorge Real Marcelino.
3) Luís Carlos André Ribeiro foi constituída a sociedade em epígrafe,

que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Figueiredo, Marcelino & Ribei-
ro � Sociedade de Mediação Imobiliária, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Nuno Álvares
Pereira, 78 B, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo 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 exercício da actividade de
mediação imobiliária e actividades conexas.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a Sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Carlos Tito Pais Freire
de Figueiredo.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A Sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

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

sentimento da Sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834556

KRUG � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 837 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 47/020923.

Certifico que por: Luís Miguel Nde Bettencourt Jordão de Noronha
Krug, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação KRUG � Prestação de Servi-
ços de Informática, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Praceta de
Beja, lote 29, 1.º D, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de equipamento e mate-
rial informático. Prestação de serviços de informática, assistência
técnica e formação. Construção de páginas da internet.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à quota de
igual valor nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócio conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a duas
vezes o capital 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.
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Declaro sob minha responsabilidade, nos termos e para os efeitos
do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 237/2001, de
30 de Agosto, que o capital social se encontra totalmente realizado e
depositado no dia 20 de Setembro de 2002 na agência do Estoril do
Banco Caixa Geral de Depósitos.

Mais declara que não é titular de qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834530

MUNDIAL BUSINESS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 434 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 48/020923.

Certifico que por: Natália de Jesus Poavanito Firmino, 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 Mundial Business � Importação
e Exportação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Parque, 30, 2.º C,
no lugar e 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, 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 produção, comercialização,
importação, exportação e representação de produtos têxteis, vestuá-
rio, acessórios e calçado, produtos alimentares, artigos de decoração
e brindes. Marketing e publicidade.

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 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 for
deliberado pela sócia.

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, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834521

JOSÉ COELHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 838 (Cascais);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/020923.

Certifico que por: José António Paixão Coelho, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação José Coelho, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Salgueiro Maia,
978, Abóboda Parque, 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 produtos alimentares
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, a qual poderá não ser remunerada, confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834513

POLIMATRIZ � CONSULTORIA E GESTÃO
DE ENGENHARIA INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 416 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 54/020918.

Certifico que por: Paulo Marcos Coelho de Abreu e Vasconcelos
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 POLIMATRIZ � Consultoria e
Gestão de Engenharia Industrial, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na
Avenida da Liberdade, lote 38, 5.º esquerdo, freguesia de Monte Abraão,
concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslocar
livremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, de-
legações, ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria e a gestão de projectos
na área da engenharia industrial. A actividade integra-se no âmbito da
organização e gestão das empresas em situações excepcionais moti-
vadas por processo de mudança, reestruturação e crescimento fora de
controlo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro é de
10 000 euros, e está representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao único sócio.

2 � O capital encontra-se realizado quanto a 50%, devendo os
restantes 50% ser realizados até 3 de Janeiro de 2003.

ARTIGO 4.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante máximo de cinco vezes o valor do capital social.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

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.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2002558140

RECANTOS E ENCANTOS � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 476 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 53/020918.

Certifico que entre:
1) Ana Filipa de Cintra Vinhas Figueiredo Costa Leitão.
2) Ana Cristina Carvalho da Conceição Costa Correia 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 Recantos e Encantos �
Decorações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ernesto Veiga de Oli-
veira, 4, 1.º A, Oeiras, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, con-
celho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, representação e produção de artigos de decoração, têxteis,
confecções, mobiliário, artigos para o lar e outros artefactos novos e
ou usados. Serviço de decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

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

2 � Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam 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 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.
§ 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 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.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834483

SPORT ACCESS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 825 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 55/020918.

Certifico que entre:
1) António Manuel Cardoso Ribeiro Gois.
2) Nuno Miguel de Abreu Nunes Rocha dos Santos.
3) João Pedro de Abreu Nunes Rocha dos Santos 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 Sport Access � Comércio de
Equipamento Desportivo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 247, Quinta
de São José da Guia, loja 11, 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 no comércio, distribuição, importa-
ção e exportação de equipamentos e acessórios para actividades
desportivas e de lazer e formação técnica nos equipamentos descritos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio António Manuel
Cardoso Ribeiro Góis, outra do valor nominal de 2400 euros, perten-
cente ao sócio Nuno Miguel de Abreu Nunes Rocha dos Santos e uma
outra do valor nominal de 100 euros pertencente ao sócio João Pedro
de Abreu Nunes Rocha dos Santos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros, por deliberação unâ-
nime dos sócios.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios António Manuel
Cardoso Ribeiro Góis e Nuno Miguel de Abreu Nunes Rocha dos Santos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834491

CARLOS LEBRE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 503 (Oeiras);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 63/020927.

Certifico que por: Carlos Nuno Canelhas de Henriques Lebre 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 Carlos Lebre, Sociedade Unipes-
soal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 77, rés-
-do-chão esquerdo, Oeiras, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra,
concelho de Oeiras.

2 � 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 importação, representação, comér-
cio a retalho e por grosso, reparação e manutenção de veículos, atre-
lados, peças e acessórios e motociclos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquele 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.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834335

SOUSA & PERDIGÃO � PINTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 442 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 54/020925.

Certifico que entre:
1) Pedro Nuno da Rocha Perdigão.
2) Elisabete Maria Barreira de Sousa foi constituída a sociedade em

epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa & Perdigão � Pintura e
Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Impasse Cidade de São Luís do
Maranhão, 11, 1.º A, no lugar e freguesia de São Marcos, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em empreitadas de construção civil
e serviços de pintura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas uma no
valor nominal de 2550 euros titulada pelo sócio Pedro Nuno da Ro-
cha Perdigão e outra no valor nominal de 2450 euros titulada pela
sócia Elisabete Maria Barreira de Sousa.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.
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2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Pedro Nuno da Rocha
Perdigão.

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.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834343

EXTRA SMALL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 496 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 51/020925.

Certifico que entre:
1) Gustavo Pereira de Sousa.
2) Sandro Filipe Caetano de Sousa.
3) Manuel Mário Ferreira Lacerda foi constituída a sociedade em

epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Extra Small � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Linda-a-Velha, na Rua de Ceuta,
44, loja 2, Centro Comercial Tropical, 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 a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras e simila-
res designadamente restaurante, café, bar e pastelaria.

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834360

BAÚ DOURADO � ATELIER DE CONFECÇÃO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 448 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 67/020927.

Certifico que entre:
1) Maria de Lurdes Ferreira Araújo Carvalho.
2) Maria Beatriz Coelho Ventura Mestre foi constituída a socieda-

de em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Baú Dourado � Atelier de Con-
fecção de Artigos de Decoração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Dr. Joaquim Fontes,
2, loja, em 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 a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em atelier de confecção de
artigos de decoração e comercialização de artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.
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Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834351

EXCLUSIVIDADES � MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 496 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 51/020925.

Certifico que entre:
1) Gustavo Pereira de Sousa.
2) Sandro Filipe Caetano de Sousa.
3) Manuel Mário Ferreira Lacerda foi constituída a sociedade em

epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EXCLUSIVIDADES � Marketing
e Publicidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda de António Sérgio,
22, 8.º A, Miraflores, 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 para o lar. Prestação de serviços de publicidade e marketing.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de 8500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Por deliberação da assembleia geral correspondente à totali-
dade do capital social poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

3 � Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de su-
primentos nos termos e condições a fixar em deliberação da assembleia
geral.

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 três
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.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a mesma for arrestada, penhorada, ou de algum modo envol-

vida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser alienada
coercivamente;

c) Se ao seu titular foram imputados factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos interesses
sociais.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834386

DUARBEL � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 247 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500023670;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33 e inscrição n.º 35; números e
data das apresentações: 54 e 55/030110.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33, apresentação n.º 54/
030110 � Cessação de funções de vogal do conselho de administra-
ção de João Filipe Fidalgo Antunes, por renúncia em 25 de Novem-
bro de 2002.

Inscrição n.º 35, apresentação n.º 55/030110 � Designação por
cooptação para vogal do conselho de administração de Maria Luísa
Costa Rodrigues, em 23 de Dezembro de 2002.

Prazo: triénio em curso 2000/2002.

Está conforme o original.

15 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003232460

PRALSERV � COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 440 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 48/020925.

Certifico que por: Pedro Alexandre Tanissa Cambetas 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 PRALSERV � Comércio Produ-
tos Alimentares, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda do Relógio, lote 98,
5.º B, em Fitares, 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 o comércio por grosso de produtos
alimentares e importação e exportação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, 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, nos termos permi-
tidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834378

SORTCOPY � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 444 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 56/020925.

Certifico que entre:
1) Mário José Caldeira Marques Castanho.
2) Paulo Jorge de Jesus Nascimento Oliveira foi constituída a soci-

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SPORTCOPY � Comércio e
Assistência de Equipamentos de Escritório, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Cerrado do Mirante,
3, em Bolembre, freguesia de São João das Lampas, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representação e dis-
tribuição de equipamentos, consumíveis de escritório e de telecomu-
nicações. Prestação de serviços de assistência técnica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de 5000 euros cada, tituladas uma
por cada sócio.

O capital social encontra-se realizado em dinheiro quanto a 50%
em virtude de cada sócio ter realizado apenas metade da sua quota,
devendo o restante ser realizado no prazo de dois anos a contar de
hoje.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social.

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

 ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834394

PRESTITOP � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 495 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 49/020925.

Certifico que entre:
1) Sandra Maria da Silva Ramos Teixeira Patinha.
2) Cláudia Maria das Neves Coelho Afonso.
3) Maria Celeste Monteiro da Fonseca Morgado 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 PRESTITOP � Cabeleireiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá Car-
neiro, 9, 3.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 salão de cabeleireiro unisexo, ser-
viços de estética, manicure e pedicure, comércio de produtos inerentes
a estas actividades.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do
valor nominal de 5000 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, desde que a chamada
seja deliberada por unanimidade dos votos representativos de todo o
capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

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;
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c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834408

OUTRA VISÃO � TERAPIA DE REIKI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 845 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 50/020925.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Outra Visão � Terapia de
Reiki, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Polima, Centro de
Abóboda, 2.ª fase, 1.º F, freguesia de São Domingos de Rana, conce-
lho 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 prática de reiki e ouras técnicas
energéticas, venda de livros, CD; artigos esotéricos e produtos natu-
rais. Consultas de naturopatia. Consultas de reiki.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, 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.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834416

ANTÓNIO & COSTA GUEDES
PASTELARIA E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 844 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 46/020925.

Certifico que entre:
1) Donzília Costa Guedes.
2) António Joaquim Costa Guedes, foi constituída a sociedade

em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António & Costa Guedes � Pas-
telaria e Cafetaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Joaninhas, lote 31, 2.º
esquerdo, Zambujal, 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 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 pastelaria e
cafetaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834424
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LINHA DE PEIXE � PRODUTOS ALIMENTARES
CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 848 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 47/020926.

Certifico que entre:
1) Rodolfo Augusto Rodrigues da Silva.
2) José Carlos Teixeira Cardoso foi constituída a sociedade em

epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Linha de Peixe � Produtos Ali-
mentares Congelados, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Garcia de Resende, 40,
1.º esquerdo, em Cabeço de Mouro, 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 e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de produtos
alimentares congelados.

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, tituladas uma por 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.

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.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834432

ESPACEVENTOS � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 843 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 45/020925.

Certifico que entre:
1) Sérgio Manuel Ramusga de Azevedo Fernandes.
2) Ana Isabel de Sousa Santos.
3) Cláudia Cristina Vinagre Caramelo Lucas, foi constituída a socie-

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESPACEVENTOS � Organiza-
ção de Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Anjos Dinis,
lote 4 B, em Sassoeiros, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio Sérgio Manuel
Ramusga Azevedo Fernandes e duas iguais do valor nominal de
1250 euros cada uma e uma de cada uma das sócias Ana Isabel de
Sousa Santos e Cláudia Cristina Vinagre Caramelo Lucas.

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,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia, Cláudia Cristina Vina-
gre Caramelo Lucas.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834440

ARKIBYO � ARQUITECTURA E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 856 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 70/020927.
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Certifico que entre:
1) Fernando Nunez Robles.
2) Trazos Urbanos � Arquitectos Associados, S. L.
3) CONSTRUFÁCIL � Desenvolvimento de Ferramentas para

Comércio Electrónico, L.da, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARKIBYO � Arquitectura e
Urbanismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Torre, 100, Edifício
Atrium, apartamento 311, 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 em estudos e elaboração de projec-
tos de arquitectura, engenharia e urbanismo; compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, duas iguais,
de 1912,50 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando Nunëz Robles e Trazos Urbanos � Arquitectos Associados,
S. L. e outra de 1275 euros pertencente à sócia CONSTRUFÁCIL �
Desenvolvimento de Ferramentas para Comércio Electrónico, L.da

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 singula-
res ou não sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não
ser remunerada conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Fernando Nunez Robles.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834459

MUNDO DAS JÓIAS � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 854 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 61/020927.

Certifico que entre:
1) Palmira do Carmo Dourado.
2) José Carlos Amorim Pais, foi constituída a sociedade em epígrafe,

que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mundo das Jóias � Comércio de
Ourivesaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Viana do Castelo, Bair-
ro São João, 19, 1.º esquerdo, lugar e freguesia de Carcavelos, conce-
lho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de ourivesaria e relo-
joaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 25 000 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 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 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.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005834467
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RIMAGRA � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7601/
921027 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502873728;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 238/011212.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por quatro quotas, uma do valor nominal de
2500 euros pertencentes ao sócio Leonel Alexandre Ferreira Ribeiro,
uma de valor nominal de 625 euros pertencente ao sócio Fernando
Manuel Pedroso Ribeiro, uma de valor nominal de 625 euros perten-
cente ao sócio Filipe Miguel Pedroso Ribeiro e uma de valor nominal
de 1250 euros pertencente à sócia Beatriz Rosa Mateus Pedroso Ri-
beiro.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 3000083909

CONSTRUÇÕES VÍTOR GOMES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 196 A
(Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/020930.

Certifico que: Vítor Manuel Ferreira Gomes constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Vítor Gomes, Unipes-
soal, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua da Esperança, 22, 5.º esquerdo, na cidade de
Agualva-Cacém, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil por
empreitada � trabalhos de pedreiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente, ficando
nomeado o sócio único.

ARTIGO 6.º

A gerência será ou não remunerada conforme for decidido poden-
do a remuneração consistir, total ou parcialmente, em participação
nos lucros da sociedade.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar com a sociedade quaisquer
negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000157300

FAZ FRESCO PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 663 (Sintra); inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 410/011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo, alterando o ar-
tigo 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 3000119211

MMO INVESTIMENTO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9703 (Oeiras); inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 899/011227.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Alteração parcial do contrato, alterando o artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde às quotas de três sócios pela forma
seguinte: uma de 3750 euros de que é titular a sócia Maria Manuela
Faro Sabido Nogueira Ottino; uma de 625 euros de que é titular o sócio
Eduard Michael Nogueira Ottino; uma de 625 euros de que é titular a
sócia Samantha Maria Nogueira Ottino.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 3000119210

CRISTÁLIDA ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 507 (Oeiras); inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 844/011227.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Apresentação n.º 844/011227.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 3000119209

GABINETE DE CONTABILIDADE
DE JOSÉ MANUEL ALVES RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 389 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503568244;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 64/011129.

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

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 64/011129.
Facto: alteração parcial do contrato com aumento de capital e

redenominação.
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$ realizado em dinhei-

ro pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1 � José Manuel Alves Rodrigues � 2500 euros.
2 � Maria Amélia dos Santos de Sousa Neves Rodrigues �

2500 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119208
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APARTAMENTOS DA TOMADIA
ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6041 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502418885;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 111/011116.

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

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 111/011116.
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 70 000 euros, após o reforço de 33 740$, realizado por

incorporação de reservas legais.
Sócios e quotas:
1 � Helder dos Santos Parracho Filipe � 35 000 euros.
2 � Maria Fernanda Ferreira Gomes Parracho Filipe � 35 000 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119207

CARNES TEOTÓNIO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6555 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502581557;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/011119.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 20/011119.
Facto: redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 552 410$, realizado em dinheiro e subscrito

por todos os sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Teotónio Magalhães Prudêncio � 2777,80 euros.
2 � Maria Cristina Filipe Magalhães Prudêncio Raposo �

1111,10 euros.
3 � Dulce Maria Filipe de Magalhães Prudêncio Raposo �

1111,10 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119206

RADIOMÓVEL, TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 147 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502974753;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 14 e averbamento n. 5 à inscrição n.º 12; números e datas
das apresentações: 123 e 124/011109 e 51 e 52/020620.

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

Averbamento n.º 5, apresentação n.º 123/011109:
Facto: cessação de funções de administrador de Robert Maldwin

Pritchard, por renúncia em 28 de Setembro de 2001.

A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegível.)

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 51/020620 � Complementar.
Facto: cessação de funções de administrador de François Dupuis,

por renúncia em 27 de Setembro de 2001.

A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegível.)

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 52/020620 � Complementar.
Provisória por natureza, n.º 2, alínea b) do artigo 64.º Código do

Registo Comercial.

Facto: cessação de funções de administrador de Rodrigo Justino de
Mendonça Ferreira, por renúncia em 4 de Outubro de 2001.

A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegível.)

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 124/011109 � Provisória por
natureza, n.º 2, alínea b) do artigo 64.º Código do Registo Comercial.

Facto: nomeação de administradores:
Administradores: presidente � Jean Alfonse Bataillard, casado,

Emirates Insurance Company Building, P.O Box 3555, Abu Dabi, EAU;
vogais: Carlos Manuel da Costa Campos Pacheco, casado, 30 de
Elvaston Place, SW 7, SNL, Londres; e James Christopher Haas,
casado, apartamento 1.ª Olivers Wharf 64, Wapping High St, E 1 W
2 PJ Londres.

Período: triénio de 2000/2002.
Data da deliberação: 10 de Dezembro de 2001.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000119205

VEDALAGE � IMPERMEABILIZAÇÕES
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 132 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503739316;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/020524.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 20/020524.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Celestino Ferreira de Jesus Lopes � 2500 euros.
2 � Aparecida Torrelli Lopes � 2500 euros.

Está conforme o original.

10 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119204

ANTÓNIO VELEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7386 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502717599;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/020502.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente o contrato quanto ao artigo 3.º tendo o capital sido refor-
çado com 602 410$, realizado em dinheiro, e subscrito pelos sócios
na proporção e em reforço das suas quotas, tendo o artigo ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e correspondentes à soma de duas quotas: uma no valor
de 2250 euros do sócio António Maria Barradas Velez, e outra de
2750 euros, da sócia Maria Joaquina Parrano Pacheco Velez.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000119203

RAPOSO, HENRIQUE & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5748 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501972293;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 83/011016.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado par-
cialmente o contrato quanto ao artigo 2.º tendo o capital sido refor-
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çado com 402 410$, realizado em dinheiro, e subscrito pelos sócios
e redenominado em euros, tendo o artigo ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros encontra-se inteiramente realiza-
do e subscrito em dinheiro e corresponde à soma de três quotas uma
de 1666,66 euros pertencente a João Emílio da Conceição Miranda e
duas iguais de 1666,67 euros pertencentes respectivamente a João Maria
Galvão Raposo e Henrique Augusto Fernandes.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000119202

B. BALTAZAR � INDÚSTRIA DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2908 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501202080;
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 67 e 68/011025.

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

Inscrição n.º 3 apresentações n.os 67 e 68/011025 � Redeno-
minação com reforço de capital, e alteração parcial do contrato.

Montante do reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito
pelo sócio Bernardino José Pica Baltazar, com a quantia de 427 410$,
e pela sócia Maria Delfina de Andrade Medeiros Baltazar, com a quan-
tia de 75 000$, para reforço das suas quotas.

Artigos alterados: 1.º e 3.º
Termos de alteração:
Sede: Tapada das Arroteias, Estrada do Concelho, São João das

Lampas, freguesia de S. João das Lampas, concelho de Sintra.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Bernardino José Pica Baltazar � 4501,20 euros.
2 � Maria Delfina de Andrade Medeiros Baltazar � 498,80 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119201

CONSTRUÇÕES MANUEL FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6931 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502700157;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 43/011026.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 43/011026.
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, por incorporação

de reservas livres.
Sócios e quotas:
1 � Manuel Fernandes � 3250 euros.
2 � Maria Alice Gomes Fernandes de Araújo Jorge � 1750 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119200

MÓVEIS E NÃO SÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7559 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502852151;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 92/011026.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 92/011026 �
Alteração parcial do contrato com aumento e redenominação do
capital.

Montante do reforço: 602 410$, realizado por incorporação de
reservas livres.

Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Maria Ofélia Samuel pereira � 2500 euros.
2 � Miguel Jorge Pereira Gonçalves � 2500 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119199

MOURA & CALDAS, COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9282 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503298948;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/011023.

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

Facto: aumento de capital e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado por

incorporação de reservas livres, subscrito por ambos os sócios na
proporção das respectivas quotas.

Sócios e quotas:
Celso Dias Caldas � 2500 euros.
Ana Maria Pereira Coelho de Moura Caldas � 2500 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119198

CROISSANTERIA BONS AMIGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4218 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501733345;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/011003.

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

Facto: aumento de capital e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado por

incorporação de reservas livres, subscrito por ambos os sócios na
proporção das respectivas quotas.

Sócios e quotas:
Regina Soares Rodrigues Fernandes � 2500 euros.
Fernanda Soares Rodrigues Vaz � 2500 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119197

JOAQUIM PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 571 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500825793;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 56/011030.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 8, apresentação n.º 56/011030 � Alteração parcial
do contrato com aumento e redenominação do capital.

Montante do reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito
pelos sócios na proporção das suas quotas.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Marina Maria Mendes Correia � 4750 euros.
2 � Manuel da Costa Correia � 250 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119196

RITA & SIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 875 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503888915;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 91/011026.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 91/011026 �
Alteração parcial do contrato com aumento e redenominação do
capital.

Montante do reforço: 602 410$, realizado por incorporação de
reservas.

Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � António Carvalho Simão � 2500 euros.
2 � Maria Rita Alves Simão � 2500 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119195

MEDICACÉM � CENTRO MÉDICO, ENFERMAGEM
E DIAGNÓSTICO DO CACÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4527 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501834699;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 37/011003.

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

Facto: aumento de capital e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócia e quotas:
1 � Maria Clara Monteiro Mascarenhas � 2500 euros e

2500 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119194

FONSECA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1849 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500353662;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 88/011026.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 88/011026. � Alteração parcial
do contrato com aumento e redenominação do capital.

Montante do reforço: 2410$, realizado por incorporação de reser-
vas livres.

Artigo alterado: 2.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � José Campos da Fonseca � 2500 euros.
2 � Glória Nunes dos Reis � 2500 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119193

GERMINARTE � VIVEIROS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9846 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503444057;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 31/011003.

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

Facto: aumento de capital e redenominação.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado por

incorporação de reservas livres, subscrito por ambos os sócios na
proporção das respectivas quotas.

Sócios e quotas:
Florinda da Silva Antunes Jerónimo � 2500 euros.
Domingos Mariano Jerónimo � 2500 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119192

G. V. S. � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 791 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502624191;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 38/011025.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 38/011025 �
Deslocação de sede para a Rua do Dr. João de Barros, 12 A, Mem
Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, Sintra.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119191

PLACOLIN � SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 016 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505784246;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 126/011026.

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

1.º

A sociedade adopta a firma PLACOLIN � Serviços Construção
Civil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Afonso IV, 20,
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2.º esquerdo, 2735 Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de
Sintra.

2.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se inteiramente realiza-
do, sendo titular da única quota o sócio Arlindo Sanches Mendes.

3.º

O objecto social consiste na prestação de serviços na construção
civil.

4.º

O sócio Arlindo Sanches Mendes é desde já nomeado gerente, sen-
do a sua assinatura necessária e suficiente para vincular a sociedade.

5.º

São autorizados os negócios jurídicos do sócio único com a socie-
dade, que sirvam à prossecução do objecto desta.

6.º

A sociedade poderá fazer parte de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu bem como de agrupamentos complementa-
res 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.

28 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119190

LOPES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 077 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503490709;
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das apresen-
tações: 23 e 24/011029.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 23/011029.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: António Castro Rodrigues, solteiro, maior, Rua

de Monte Carlo, lote 13, 2.º D, Casal de Cambra, Sintra.
Data da deliberação: 9 de Fevereiro de 2001.
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 24/011029.
Facto: aumento de capital e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado por

incorporação de reservas livres.
Sócios e quotas:
António Castro Rodrigues � 2500 euros.
João Manuel Nobre Lopes � 2500 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119189

CONSTÁFRICA � EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6141 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502447680;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 21/011003.

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

Facto: aumento de capital e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em dinheiro,

subscrito por ambos os sócios na proporção das respectivas quotas.

Sócios e quotas:
1 � José Tavares � 2500 euros e 2250 euros.
2 � Julieta Gomes da Silva � 250 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119188

INTERNATIONAL SERVICES AND MANAGEMENT,
CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 938 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504315358;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 124/011012.

Certifico o seguinte:
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 124/011012.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º, n.º 1.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação International Services
Management, Consultoria, L.da, e tem a sua sede em Sintra, na Beloura
Office Park, Edifício 6, 2.º, Quinta da Beloura, freguesia de São Pedro
de Penaferrim.

Gerente designado: Frederico das Mercês Daun e Lorena Arouca,
casado, Rua do Dr. João de Lemos, lote 4, cave, Cascais.

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

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves Galrito.
3000119187

DUSTRALFER � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 485 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504963821;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 68/011009.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º e 3.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DUSTRALFER � Comércio e
Indústria Metalomecânica, L.da, e tem, a sua sede na Rua de Carlos
Lopes, Parque Industrial � Unifa, pavilhão C1, em Albarraque, na
freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros, ambas pertencentes ao sócio Carlos Alberto
Carneirinho Estevão.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119186

EURO CAFÉ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5274 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502138211;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 24/011003.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 24/011003.
Facto: aumento de capital e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado por

incorporação de reservas livres, subscrito pelos sócios na proporção
das respectivas quotas.

Sócios e quotas: Laurinda Barreiro dos Santos Nunes � 2500 euros;
Célia dos Santos Nunes � 1250 euros; Alexandra dos Santos Nunes �
1250 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000119185

OPC � ORGANIZAÇÃO, PROJECTOS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4928 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502374403.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2000.

4 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000119184

RUBEN & ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 322 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500236607.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2000.

2 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000119183

FENOCA � ACTIVIDADES TURÍSTICAS E DE CAÇA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 558 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504567314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao exercício de
2000.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000119182

RABANAL, FERREIRA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4195 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501172092.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas referentes ao exercício de
2000.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000119181

GALIER � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5305 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502144700.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2000.

15 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 3000119180

PORTA 5 � PRENDAS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 936 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503924962.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2000.

27 de Maio de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 3000119179

C. SANTOS VEÍCULOS E PEÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 573 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 500035679.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas e prestação de contas con-
solidadas referentes ao exercício de 2000.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000119178

O RECANTO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6294 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502242833.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2000.

22 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 3000119177

RANAMAR � SOCIEDADE DE PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6931 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501611622.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício dos
anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

12 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000119176

P-IGUAL � PINTURAS E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 684 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504317903.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2000.

17 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000119175

BENOG COMERCIAL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 682 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504174185.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2000.

30 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 3000119174

CHAVES & CASANOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1952 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500331618.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002 � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000078436

LISBOA � 1.A SECÇÃO

BENTO, LEMOS & BURNAY � EDIÇÃO, PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

E NÃO PERIÓDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9/881107; identificação de pessoa colectiva n.º 502057963;
inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 20 e 21/
20021206.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 3 de Outubro de 2002: Jorge Manuel

Correia Morgado Bento, Rua Principal do Penedo, Casa da Nogueira,
Colares, Sintra.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2002937095

LISBOA � 2.A SECÇÃO

FERNANDO & XAVIER � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8980/990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504451340;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 38/20030306.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981214

JOSÉ CABRAL & CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 218/861029; identificação de pessoa colectiva
n.º 501736115; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 30 e 31/20030506.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente João Machado Dias, por ter renun-

ciado em 7 de Março de 2003.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos diversos bens e valores constantes da escrituração social

e acha-se dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 4250 euros
do sócio João Carlos de Almeida Bandeira e uma do valor nominal de
750 euros da sócia Beatriz Correia Carvalho Bandeira.

ARTIGO 5.º

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

2 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
pelos sócios.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios.
4 � A sociedade obriga-se mediante a assinatura de um gerente.
5 � A sociedade não pode prestar garantias reais ou pessoais a

dívidas de outras entidades, salvo se nisso tiver justificado interesse
ou se se tratar de sociedade em relação de domínio ou de grupo.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002939322

NRV � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7575/971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504015818;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 35 e 36/20020614.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Joaquim Rosique Bolarin, por ter

renunciado em 12 de Maio de 1999.
Nomeação de gerente, por deliberação de 12 de Maio de 1999.
Joaquim Rosique Perez, Rua da Cidade da Beira, 76, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000233480

LABORIMÓVEIS � COMPRA, VENDA E EXPLORAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7519/971113; identificação de pessoa colectiva n.º 504073770;
número e data da apresentação: 10/20020612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981346

GERALMED � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7531/971119; identificação de pessoa colectiva n.º 504012339; ins-
crição n.º 7 e inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 7/20020612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001, foi ainda regis-
tado o seguinte:

Nomeação de gerente, por deliberação de 14 de Março de 2002. � Carlos
Manuel Dias de Almeida, Rua de Francisco Baía, 4, 4.º direito, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981354

GESTART � SOCIEDADE GESTORA
DA PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7482/971031; identificação de pessoa colectiva n.º 503997811;
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inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresen-
tações: 12 e 13/20021126.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 1.º e n.º 1 do artigo 6.º
Reforço: 25 060,11 euros, em dinheiro, subscrito por uma accionista.
Nomeação do administrador único e do fiscal único, para o

quadriénio de 2002/2005, por deliberação de 9 de Outubro de 2002.
Administrador único: António Ribeiro Teixeira, Urbanização da

Portela, lote 33, 6.º direito, Portela, Loures.
Fiscal único efectivo: A. Paredes, A. Oliveira e M. Branco, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Campo Grande,
22, 8.º C, Lisboa; suplente: Albino Rodrigues Jacinto, revisor oficial
de contas, Rua de José Régio, 11, 3.º D, Mem Martins.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação ATECNIC � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � O capital social é representado por 10 000 acções ao porta-
dor, com o valor nominal de 5 euros cada uma, em títulos de 1, 5,
10, 50, 100, 1000 e 10 000 acções.

2 � As acções são livremente convertíveis em acções nominativas
a pedido do accionista e à sua custa.

3 � Os títulos representativos das acções serão assinados pelo
administrador único, ou por dois administradores, no caso de existir
conselho de administração, podendo neste último caso, uma das assi-
naturas ser aposta por chancela ou reproduzida por meios mecânicos.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981303

GISMOG � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9041/990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504517686;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 27, 28 e 29/20021122.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 29 600 000$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Cessação de funções dos gerentes Adulai Djalo e Bubacar Baldé,

por terem renunciado com efeitos e partir de 17 de Abril de 2001.
Nomeação de gerentes por deliberação de 15 de Abril de 2001. � Kuldeet

Singh, Rua de Bernardim Ribeiro, 12, 2.º direito, Lisboa; Amadu Abibo
Balde, Bairro Quinta da Vitória, Travessa dos Bicos, 21, Portela, Sacavém.

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
30 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
15 000 000$ pertencendo uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981265

FERBRITAS � EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
E COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 197/760521; identificação de pessoa colectiva

n.º 500440131; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 39 e inscrição
n.º 43; números e data das apresentações: 33 e 34/20030526.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Luís Miguel dos Reis Silva,

por ter renunciado em 20 de Janeiro de 2003.
Nomeação de um administrador para o quadriénio em curso por

deliberação de 30 de Janeiro de 2003 que ratificou a cooptação feita
em 29 de Janeiro de 2003 � Artur Eduardo de Amorim Cerqueira,
Rua de Ferreira Borges, 92, 1.º esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981699

FERBRITAS � EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
E COMERCIAIS. S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 197/760521; identificação de pessoa colectiva
n.º 500440131; número e data da apresentação: 42/20030526.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981680

LAREXPORT � ADMINISTRAÇÃO DE LARES,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 961/750414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500390835; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 42 e 43/20030411.

Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Mohomed Hanif e Roxania La-

gares Pedrosa Hanif, por terem renunciado em 6 de Novembro de 2002.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e nomeação de gerente,

por deliberação de 6 de Novembro de 2002.
Gerente designado: José Fernando Cassamo.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 129,19 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 30 000 euros do sócio José Fernando Cassamo, outra do
valor nominal de 16 709,73 euros da sócia Farida Banoo Cassamo e
outra do valor nominal de 3419,46 euros do sócio Safik Cassamo.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981567

FONSECA & FERNANDO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 852/820408; identificação de pessoa colectiva n.º 501291911;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 23/20020318.

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

to ao artigo 4.º
Reforço: 802 140$, em dinheiro, pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é constituído por duas quotas iguais, de valor nominal
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de 2500 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios Joaquim
Fernando Valeira Mendes Dias e Maria Judite Ribeiro Pereira.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000233614

FERNANDO & RIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 594/820112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501234799; inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14; número e data
da apresentação: 26/20020321.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 202 410$, 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 e nos diver-
sos valores que constituem o activo da sociedade é de 5000 euros, e
corresponde à soma de três quotas, uma de 2500 euros, outra de
250 euros, ambas pertencentes ao sócio Acrísio Almeida Lopes, e
outra de 250 euros pertencente ao sócio João Francisco de Almeida
Lopes.

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

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000233613

LEITARIA BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 326/790301; identificação de pessoa colectiva
n.º 500827028; inscrição n.º 4; data da apresentação: 20020308.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000233612

JOSÉ DA SILVA, RESTAURAÇÕES E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 120/790123; identificação de pessoa colectiva
n.º 500825114; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 31/
20020308.

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, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é constituído por duas quotas de valor nominal de
3750 euros e 1250 euros, pertencentes respectivamente aos sócios
Orlando Barreira e Leopoldino dos Santos Martins.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000233611

FÁBRICA DE MALHAS BÉGUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 688/780928; identificação de pessoa colectiva n.º 500754969;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 31/20020311.

Certifico que, foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Luís Ferreira Ventura, por ter re-

nunciado em 15 de Janeiro de 1992.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000233610

GUERREIRO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 264/780603; identificação de pessoa colectiva n.º 500646180;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 54/20020318.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, pelos sócios na proporção das suas

quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente realiza-
do em dinheiro e nos demais valores do património social e corresponde
à soma de duas quotas: uma, do valor nominal de 3000 euros, do sócio
Aduário Sameiro Pereira Antunes; e outra, do valor nominal de
2000 euros, da sócia Carla Maria Rebelo Canelas Antunes.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000233609

FERREIRA & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 567/780110; identificação de pessoa colectiva n.º 500721106;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 184/20020327.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 402 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado já em dinheiro é de 5000 euros
e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de 2500 euros
cada, e pertencente uma a cada um dos sócios, José João Campos Esteves
e Maria Pureza dos Santos Pinheiro de Campos Esteves.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000233608
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J. B. LAMPREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 018/770829; identificação de pessoa colectiva n.º 500691665;
inscrições n.os 4 e 5; número e data da apresentação: 15/20020320.

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

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

ção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da escrita, e
corresponde à soma de duas quotas: uma do montante de 3750 euros
do sócio José Bernardino Quinta Queimada Lampreia, e outra do
montante de 1250 euros da sócia Raquel Bravo Lampreia.

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

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000233607

FALCÃO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 818/770713; identificação de pessoa colectiva n.º 500667799;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 9/20020328.

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:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está inteiramente realizado em
dinheiro, entrado no cofre social, e corresponde à soma de duas quo-
tas dos sócios que são as seguintes: Maria do Céu Falcão e Silva, uma
quota de 2500 euros; Maria de Lurdes Mendes de Almeida de Gouveia,
uma quota de 2500 euros.

§ único. Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital,
quando a sociedade delas necessitar e for deliberado por unanimidade.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000233606

F. VALIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 617/761006; identificação de pessoa colectiva n.º 500615985;
inscrição n.º 2 número e data da apresentação: 64/20020325.

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 e nos diver-
sos valores que constam da escrita social é de 5000 euros e corresponde
à soma de três quotas: duas de 1750 euros cada, pertencendo respec-

tivamente cada uma aos sócios Maria Manuela Ferreira Valido e Mário
Alberto Carvalho Araújo e outra de 1500 euros pertencente à sócia
Maria Luísa Ferreira Valido.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000233605

LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 162/750612; identificação de pessoa colectiva n.º 500374678;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 2/20020315.

Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, pelos sócios, na proporção das

suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e diversos bens
constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas: uma de 4250 euros do sócio Vítor Eduardo de Almeida
Assunção, e outra de 750 euros da sócia Maria Odete Teixeira Silves-
tre Assunção.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000233604

LIVRARIA E PAPELARIA PANTUFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 125/750602; identificação de pessoa colectiva n.º 500374236;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 16/20020402.

Certifico que, foi averbado e 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, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, uma da sócia Maria José Jorge Lourenço da Silva, e outra do
sócio Francisco Barbosa da Silva.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000233603

H.P.C.E. � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9045/990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504593056;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 36/20020328.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de quatro quotas, sendo três de igual
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valor nominal de 700 euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios
Horácio Barata Antunes Preto, Paulo Jorge de Castro Guimarães
Consciência e Alberto Manuel Montez de Oliveira Barata e uma do
valor nominal de 2900 euros pertencente ao sócio Lars Erik Thomas
Eriksson.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000233598

LUSOMUNDO � SERVIÇOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9071/990319; identificação de pessoa colectiva n.º 504592858;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 27/20020419.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, para o

ano de 2002, por deliberação de 21 de Março de 2002.
Conselho de administração: presidente � Luís Filipe de Medeiros

Cravo Ribeiro; vogais: Henrique Manuel Fusco Granadeiro, residente na
Rua de Luciano Cordeiro, 109, 2.º, Lisboa; José Carlos Alfaia Mimoso,
residente na Quinta do Patrocínio, lote 17, 4.º, esquerdo, Sacavém.

Fiscal único: Freire Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Avenida do Engenheiro Duarte
Pacheco, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa; suplente: António Dias &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
morada anterior.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000233594

GUO & YE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9116/990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504652931;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 25/20020206.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Guo Xiaofen, por ter renunciado

em 1 de Março de 2001.
Cessação de funções dos gerentes Zheguang Zhang e Jianmin Ruan,

por terem renunciado em 1 de Março de 2001.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000233588

KATISA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9118/990412; identificação de pessoa colectiva n.º 504544179;
inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 113 e 114/
20020325.

Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Nomeação de administrador único e fiscal único, para o quadriénio

de 2002/2004, por deliberação de 29 de Novembro de 2001.
Administradora única: Ivone da Conceição Antunes Romão, resi-

dente na Rua de Nossa Senhora da Conceição, 25, Peniche.
Fiscal único: Noras Silvério & Bizzarro do Vale, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da Liberdade, 202,
6.º, esquerdo, Lisboa.

Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto
ao artigo 4.º, n.º 1.

Reforço: 5 024 100$, realizado em dinheiro e subscrito pelos ac-
cionistas.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções com o valor nominal
de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão ao portador, mas poderão ser nominativas,
ou ao portador registadas, tituladas ou escriturais, e reciprocamente
convertíveis, a pedido de qualquer accionista, a cargo de quem ficam
as respectivas despesas de conversão.

3 � No entanto, a possibilidade de conversão fica dependente da
autorização a prestar pela administração que, para tanto, fica a dis-
por de plenos poderes.

4 � A sociedade poderá emitir todos os tipos de acções autoriza-
dos por lei.

5 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 100 e
1000 acções.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000233586

GULA � PRONTO-A-COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 115/760430; identificação de pessoa colectiva n.º 500442118;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 19/20020312.

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:

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais bens e valores do activo social e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Maria Amélia Alves de Sousa e Paulino Francisco de Sousa.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981672

FEMAL � EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 998/780407; identificação de pessoa colectiva n.º 500744360;
inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 36/
20030509.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente por deliberação de 24 de Março de 2003,

Rita Mendes de Almeida Branquinho da Fonseca.
Certifico ainda que, foram depositados na pasta respectiva, os do-

cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002944636

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARQUES LITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 222/780526; identificação de pessoa colectiva
n.º 500753784; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 45 e 46/20030123.

Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Ana Maria Franco Marques Lito,

por ter renunciado em 30 de Dezembro de 2002.
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Nomeação de gerentes por deliberação de 30 de Dezembro de 2002,
Maria Eugénia Franco Marques Lito Velez Grilo, e Alberto Aurélio da
Costa Velez Grilo.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2000979122

HIDROCENTRAIS REUNIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 238/881219; identificação de pessoa colectiva n.º 500078154;
número e data da apresentação: 42/20030606.

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 Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005981818

HIDROCENTRAIS REUNIDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 238/881219; identificação de pessoa colectiva n.º 500078154;
inscrição n.º 41; número e data da apresentação: 14/20030718.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação mediante a transferência glo-

bal do património, das sociedades incorporadas Hidrocentrais de
Lafões, S. A., com sede na Calçada do Marquês de Abrantes, 45, 2.º,
esquerdo, Lisboa, e Companhia Fabril do Cávado, S. A., com sede na
Rua de Sá da Bandeira, 260, 4.º, direito, Porto, para a sociedade
incorporante Hidrocentrais Reunidas, S. A.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2003481567

HIDROCENTRAIS REUNIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 238/881219; identificação de pessoa colectiva n.º 500078154;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 32, inscrição n.º 35, inscrição
n.º 39 e inscrição n.º 40; números e data das apresentações: (of.)
5, 5, 9 e (of.) 9/20030716.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cancelado o penhor sobre a quota de 1 496 393,69 euros, a favor

da Caixa Geral de Depósitos, S. A., com sede na Avenida de João XXI,
63, Lisboa, feita por PMDC Portugal B. V.

Reforço de capital com a quantia de 2,62 euros, por reservas.
Capital: 2 992 790 euros.
Transformação em sociedade anónima.
Firma: Hidrocentrais Reunidas, S. A.
Capital: 2 992 790 euros, representado por 598 558 acções do va-

lor nominal de 5 euros cada, nominativas ou ao portador.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 31 de Março de 2003, para o triénio de 2003/2005.
Conselho de administração: presidente � Gerhard Matzinger, resi-

dente na Calçada do Marquês de Abrantes, 45, 2.º, esquerdo, Lisboa;
vogal: Jorge Manuel Alves Pessanha Viegas; vogal: Miguel Moraes
Salgueiro Teixeira de Abreu.

Fiscal único: Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente: Óscar Manuel Machado de
Figueiredo.

CAPÍTULO I

Firma, objecto e sede

ARTIGO 1.º

Denominação social

A sociedade adopta a firma Hidrocentrais Reunidas, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Calçada do Marquês
de Abrantes, 45, 2.º, esquerdo, freguesia de Santos-o-Velho, podendo
o conselho de administração deliberar a sua deslocação para outro local
do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

2 � O conselho de administração pode deliberar criar e encerrar
quaisquer formas locais de representação, no país ou no estrangeiro,
designadamente sucursais, agências ou delegações.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto da sociedade é desenvolver projectos e implantar unida-
des de produção de energias alternativas, incluindo a administração
dos seus bens e respectiva exploração, exploração que poderá ceder a
terceiros.

ARTIGO 4.º

Aquisição de participações

O conselho de administração pode deliberar adquirir e ou alienar
participações no capital social de outras sociedades, incluindo socie-
dades reguladas por lei especial, bem como participar em consórcios,
agrupamentos complementares de empresas e noutros tipos de asso-
ciações, ainda que o respectivo objecto seja diferente do objecto da
sociedade.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
2 992 790 euros, e está dividido em 598 558 acções, com o valor
nominal de 5 euros cada.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções da sociedade serão nominativas ou ao portador li-
vremente convertíveis, de acordo com o estabelecido em assembleia
geral. A conversão das acções nominativas em acções ao portador ou
vice-versa é por este meio autorizada, sendo as despesas provenien-
tes de tal conversão suportadas pelas partes interessadas.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 40, 50, 100,
500, 1000, 50 000, 100 000, 300 000, 500 000, 1 000 000, 3 000 000,
10 000 000, 50 000 000, 100 000 000 e 300 000 000 de acções, sen-
do livremente substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

3 � No seguimento de deliberação da assembleia geral, a sociedade
poderá emitir acções escriturais, as quais podem ser livremente con-
vertidas noutro tipo de acções.

4 � Os títulos serão assinados por dois membros do conselho de
administração, podendo essas assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 7.º

Aumento de capital

1 � Qualquer aumento de capital da sociedade deverá ser aprova-
do em assembleia geral, a qual definirá as respectivas condições de
subscrição e formas de realização.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, os accio-
nistas têm direito de preferência na subscrição de acções resultantes
de um aumento de capital da sociedade, na proporção das acções que
possuírem.

ARTIGO 8.º

Acções e obrigações

1 � A sociedade pode emitir acções por subscrição pública e obri-
gações, nas modalidades e nos termos das disposições legais aplicá-
veis, e bem ainda nas condições aprovadas em assembleia geral.

2 � Os accionistas terão direito de preferência na subscrição de
obrigações convertíveis na proporção das acções de que forem titula-
das, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Acções preferenciais e acções remíveis

A assembleia geral pode aprovar, por maioria correspondente a 67%
do capital social da sociedade, a emissão de acções preferenciais sem
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voto e de acções preferenciais remíveis, até ao montante correspon-
dente a metade do capital social.

ARTIGO 10.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias, nos termos
da lei, e sobre elas realizar todas as operações em direito permitidas
que sirvam os interesses da sociedade.

ARTIGO 11.º

Prestações acessórias

1 � A sociedade poderá exigir a todos os accionistas a realização
de prestações acessórias de natureza pecuniária e não remuneradas,
em montante não superior a 5 000 000 euros, mediante deliberação
da assembleia geral.

2 � A obrigação de realizar as prestações acessórias vencer-se-á
30 dias após a data da acta da assembleia geral que aprovou a delibe-
ração ou nos termos a estabelecer pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição

1 � A assembleia geral de accionistas será composta pelos accio-
nistas ou seus representantes, com direito a, pelo menos, um voto, e,
no caso de acções nominativas ou sujeitas a regime de registo ou
depósito, desde que tais acções estejam devidamente averbadas,
registadas ou depositadas em seu nome, nos termos legais, com a
antecedência de oito dias sobre a data de cada reunião. Os accionistas
titulares de menos de 100 acções podem associar-se com vista a com-
pletar o número de acções necessárias para alcançar um voto, desde
que sejam representados por um deles na assembleia geral.

2 � Podem ainda estar presentes nas assembleias gerais os repre-
sentantes comuns de titulares de acções preferenciais sem voto e de
obrigacionistas.

3 � Os accionistas pessoas singulares podem ser representados nas
assembleias gerais por qualquer pessoa à sua escolha.

4 � Os accionistas pessoas colectivas serão representados nas
assembleias gerais pela pessoa que o respectivo órgão de administra-
ção designar, desde que tal designação seja comunicada ao presidente
da assembleia geral através de carta.

5 � As cartas indicando os representantes previstos nos dois nú-
meros anteriores devem ser dirigidas ao presidente da assembleia ge-
ral no período de oito dias que antecede a reunião, sendo da compe-
tência deste avaliar a respectiva veracidade e conformidade.

ARTIGO 13.º

Direito de voto

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � Compete ao presidente da assembleia geral determinar o pro-

cedimento a seguir na votação de quaisquer deliberações.

ARTIGO 14.º

Presidente da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

ARTIGO 15.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente ao primeiro
trimestre de cada ano para os fins expressos no artigo 376.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais e extraordinariamente sempre que, para
tal, seja convocada nos termos previstos no artigo 375.º do referido
Código.

2 � As assembleias gerais devem ser convocadas sempre que a lei
o determine, o conselho de administração ou o fiscal único entendam
conveniente, ou quando o requeiram um ou mais accionistas que pos-
suam acções correspondentes a, pelo menos, 5% do capital social da
sociedade.

3 � As assembleias gerais serão convocadas pelo respectivo presi-
dente ou, quando a lei o permita, pelo fiscal único ou pelo tribunal,
com um antecedência mínima de 30 dias, e serão acompanhadas da
respectiva agenda.

4 � A assembleia geral reunir-se-á, em princípio, na sede da soci-
edade, mas poderá igualmente reunir-se em qualquer outro local esco-
lhido pelo presidente da assembleia, desde que sejam cumpridos os
requisitos estabelecidos na lei.

5 � A assembleia geral pode reunir-se sem observância de forma-
lidades prévias, desde que estejam presentes todos os accionistas e a
deliberação esteja de acordo com o estabelecido no artigo 54.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Composição

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por um número de três e máximo de
11 administradores, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral,
remunerados ou não e dispensados de prestar caução ou não mediante
deliberação da assembleia geral.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará igualmente o seu presidente.

ARTIGO 17.º

Competência

1 � Compete em geral ao conselho de administração a representa-
ção da sociedade e a prática de todos os actos necessários a assegurar a
gestão e desenvolvimento da sociedade, neles se incluindo os seguintes:

a) Elaborar as políticas gerais da sociedade;
b) Elaborar os planos de actividade e os orçamentos da sociedade;
c) Elaborar o relatório, o balanço, as contas e a proposta de apli-

cação de resultados em cada exercício, a submeter à apreciação da
assembleia geral;

d) Definir a estrutura orgânica e financeira da sociedade;
e) Instalar, adquirir, manter, transferir ou encerrar quaisquer esta-

belecimentos comerciais;
f) Administrar o património da sociedade, incluindo a aquisição,

alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis, bem como de
obrigações e ou de participações financeiras no capital de outras socie-
dades ou de acções e obrigações próprias;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, podendo submeter
qualquer conflito a arbitragem, bem como confessar, desistir ou tran-
sigir no contexto de qualquer procedimento legal;

h) Constituir mandatários e outorgar-lhes os poderes que entender
por convenientes;

i) Participar em quaisquer associações em direito permitidas, bem
como em quaisquer acordos;

j) Negociar e celebrar quaisquer contratos de financiamento, inclu-
indo empréstimos;

l) Contratar e despedir quaisquer funcionários, bem como estabele-
cer o respectivo plano de remuneração;

m) Negociar e acordar no pagamento de quaisquer montantes a
crédito ou a débito da sociedade;

n) Tomar as deliberações previstas nos presentes estatutos e na lei
que lhe sejam expressamente atribuídas.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 20.º, o conselho de admi-
nistração poderá delegar poderes específicos em qualquer dos seus
membros, ou em mandatário(s) devidamente constituído(s).

ARTIGO 18.º

Comissão executiva

1 � O conselho de administração pode decidir criar uma comissão
executiva.

2 � A comissão executiva será composta por um número ímpar
de administradores e será presidida por quem o conselho de adminis-
tração nomear.

3 � A comissão executiva será competente para gerir os negócios
correntes da sociedade dentro dos poderes que lhe sejam delegados
pelo conselho de administração.

ARTIGO 19.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunir-se-á sempre que seja ne-
cessário e pelo menos uma vez em cada trimestre.

2 � O conselho de administração reunir-se-á sempre que convo-
cado pelo seu presidente ou por dois administradores, mas apenas
poderá deliberar validamente se estiverem presentes ou representados
a maioria dos seus membros.

3 � O conselho de administração será convocado por escrito, em
carta dirigida aos seus membros com uma antecedência mínima de
15 dias, a qual deverá incluir a agenda da reunião.
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4 � Qualquer administrador pode ser representado nas reuniões do
conselho por outro administrador, desde que para tal dirija uma carta
ao presidente.

5 � Os administradores podem votar por carta.

ARTIGO 20.º

Delegação de poderes de gestão

O conselho de administração poderá delegar em algum ou alguns
dos seus membros, algum ou alguns dos seus poderes, designadamente
de gestão corrente da sociedade, definindo em acta os limites e con-
dições de tal delegação, podendo ser nomeados mandatários dentro
dos poderes que forem delegados.

ARTIGO 21.º

Assinaturas válidas para vincular a sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador, no uso dos poderes nele

delegados nos termos do disposto no artigo anterior;
c) Pela assinatura de um mandatário, no uso dos poderes delegados

pelo conselho de administração para a prática de certos e determina-
dos actos;

d) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador e de um man-
datário, no uso dos poderes delegados pelo conselho de administração
para a prática de certos e determinados actos.

2 � Os documentos correntes podem ser assinados por apenas um
administrador ou por um mandatário com poderes específicos para o acto.

Fiscal único

ARTIGO 22.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
e por um suplente, eleitos em assembleia geral.

2 � O fiscal único e o suplente têm de ser revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas, e não podem ser
accionistas.

ARTIGO 23.º

Competência

Compete ao fiscal único a prática dos seguintes actos:
a) Fiscalizar as actividades do conselho de administração, nos ter-

mos legais e estatutários;
b) Velar pelo cumprimento da lei e do presente contrato;
c) Verificar, sempre que necessário e conveniente, os bens da soci-

edade bem como os bens por esta recebidos em garantia, depósito ou
por outros meios;

d) Verificar a correcção do balanço e contas finais;
e) Verificar os critérios adoptados pela sociedade com vista a obter

uma correcta avaliação dos bens da sociedade e dos seus resultados
financeiros;

f) Elaborar o relatório anual, no qual serão comentados os resulta-
dos financeiros e as propostas apresentadas pelo conselho de admi-
nistração;

g) Convocar a assembleia geral sempre que o respectivo presidente
o não faça em tempo devido;

h) Cumprir todas as outras funções que lhe sejam atribuídas por lei
ou pelos presentes estatutos.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 24.º

Duração dos mandatos

1 � Os mandatos dos membros dos órgãos sociais terão a duração
de três anos.

2 � A aceitação do cargo pela pessoa designada ou eleita pode ser
manifestada de forma expressa ou tácita.

3 � Embora designados ou eleitos por prazo certo, os membros
dos órgãos sociais mantêm-se em funções até nova eleição, sem pre-
juízo do disposto na lei para os casos de nomeação judicial, destitui-
ção e renúncia.

4 � Se, decorridos 60 dias após a eleição, qualquer dos membros
eleitos não tiver aceitado o cargo para que foi designado, caducará
automaticamente o respectivo mandato.

5 � É permitida a reeleição por novos períodos de três anos.

ARTIGO 25.º

Remuneração

As remunerações a atribuir aos membros dos órgão sociais serão
fixadas em assembleia geral, podendo esta delegar tais poderes numa
comissão eleita para esse fim.

ARTIGO 26.º

Distribuição dos lucros

1 � Os lucros da sociedade terão o destino que for decidido em
assembleia geral, dentro dos limites previstos na lei quanto à reserva
legal.

2 � O conselho de administração poderá antecipar a distribuição
dos lucros, dentro dos limites previstos na lei.

ARTIGO 27.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos expressamente estabeleci-
dos na lei.

2 � Em caso de dissolução, serão liquidatários os membros do
conselho de administração, salvo deliberação em contrário da
assembleia geral, os quais se pautarão pelas disposições legais em vi-
gor à data da liquidação e pelas condições de liquidação fixadas em
assembleia geral.

3 � A assembleia geral que aprovar a dissolução da sociedade apro-
vará o procedimento a seguir na liquidação.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005981826

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DR. MANUEL REYMÃO PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 676/810202; identificação de pessoa colectiva n.º 500831211;
inscrição n.º 18; números e data das apresentações: 43 e 44/
20030312.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação do administrador único e fiscal único, para o quadriénio

de 2003/2006, por deliberação de 30 de Janeiro de 2003.
Administrador único: Manuel Agostinho Fragoso Lopes.
Fiscal único: Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José Jacob, Soci-

edade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de António
José Batista, 16, 1.º, esquerdo, Setúbal; suplente: José Candeias Lou-
renço Jacob, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2002934975

HUSICON � METALOMECÂNICA E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20; identificação de pessoa colectiva n.º 505120640; número e
data da apresentação: 4/020711.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113866

NIZINFOR � GABINETE DE CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1980; identificação de pessoa colectiva n.º 502403250; núme-
ro e data da apresentação: 13/020717.
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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.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113882

NVA � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5014; identificação de pessoa colectiva n.º 503273066; inscri-
ção data da apresentação: 10/020717.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113890

JOSÉ SOALHEIRO, TERESA CASTRO
& ANA PAULA CALHEIROS, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 357; identificação de pessoa colectiva n.º 502106344; número
e data da apresentação: 6/020717.

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

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113874

FERNANDO & XAVIER � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8980/990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504451340;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 121/20020327.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 402 410$, 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 2500 euros
cada, pertencentes, uma a cada um dos sócios Fernando Farinha Martins
e António José Miguens Xavier.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981222

FRANCISCO NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 474/871223; identificação de pessoa colectiva
n.º 501918680; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 2/
20020506.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 3004,81 euros, em dinheiro e subscrito pelos sócios com

as quantias respectivamente de 2754,81 euros e 250 euros.

Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores constantes da escrituração social e
corresponde à soma de duas quotas, uma de 4750 euros do sócio
António Mourão dos Santos e outra de 250 euros da sócia Elisabete
Maria Gonçalves Resende Antunes dos Santos.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981206

FORMADUPLEX � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8985/990204; identificação de pessoa colectiva n.º 504543490;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/20020430.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981230

LOTE 96 � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8984/990204; identificação de pessoa colectiva n.º 504575910;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 8 e 9/20020528.

Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes por terem renunciado em 28 de

Dezembro de 2002.
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e artigo 4.º e

designação de gerente.
Teor dos artigos alterados:

1.º

1 � A sociedade continua a girar sob a firma LOTE 96 � Socie-
dade de Construções, L.da, tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro,
2, 2.º, freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para outros concelhos
limítrofes, e como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
de representação em qualquer parte do território nacional.

4.º

1 � A gerência da sociedade será nomeada em assembleia geral
com ou sem remuneração.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

Gerente designado: o sócio Álvaro Suarez Cal Contreras.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000233468

HAVELI � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 241/880817; identificação de pessoa colectiva n.º 502022671;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 7; números
e data das apresentações: 50, 53 e 55/20011024.
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Certifico que, foi averbado e registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 702 892$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo

mencionados com as quantias respectivamente de 351 928$ e 350 964$.
Cessação de funções da gerente Felicity Jane Calleia Serra, por ter

renunciado em 14 de Setembro de 2001.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4000 euros, pertencentes à sócia Felicity Jane Calleira Serra, e outra,
de 2000 euros, pertencente ao sócio Nicolas Albert Oulman.

3.º

O capital é de 6000 euros, encontra-se integralmente subscrito e
realizado e corresponde à soma de três quotas: uma de 2000 euros,
pertencente à sócia Mariana Luíz Gomes Martins Soares Zuzarte Sa-
raiva; uma de 2000 euros, pertencente à sócia Maria Luísa Couto dos
Santos Luiz Gomez Andrade e Sousa, e outra de 2000 euros, perten-
cente à sócia Maria Margarida Couto dos Santos Luíz Gomes.

4.º

A gerência cabe a dois gerentes nomeados em assembleia geral.
Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um dos geren-

tes ou de um procurador com poderes específicos para o acto.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000233467

NUMIFILARTE � ESCRITÓRIO NUMISMÁTICO,
FILATÉLICO E DE PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 412/741023; identificação de pessoa colectiva n.º 500390266;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 17/20020325.

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

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, conforme escrituração é de 5000 euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
4000 euros, do sócio António da Veiga Martins Antunes e uma do
valor nominal de 1000 euros, da sócia Noémia de Jesus Russo Sande.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000233469

IMOBALEIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5961; identificação de pessoa colectiva n.º 503543870; núme-
ro e data da apresentação: 9/020717.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 2002113912

GAMG, CENTRO DE IMAGEM DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5638; identificação de pessoa colectiva n.º 503457973; núme-
ro e data da apresentação: 7/020715.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113904

GULISTAN � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 977; identificação de pessoa colectiva n.º 504836919; nú-
mero e data da apresentação: 3/020717.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113947

GOMATÉCNICA, IMPORTADORES E EXPORTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 862; identificação de pessoa colectiva n.º 500127611; nú-
mero e data da apresentação: 10/020717.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113963

KPL � CONSULTORIA DE GESTÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8282; identificação de pessoa colectiva n.º 504131265; núme-
ro e data da apresentação: 6/020717.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113920

HERDADE DE S. TIAGO � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9553; identificação de pessoa colectiva n.º 504784595; núme-
ro e data da apresentação: 4/020717.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113939

GASPAR DE OLIVEIRA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 319; identificação de pessoa colectiva n.º 500125775; nú-
mero e data da apresentação: 19/020717.
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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.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113955

IMOTEJO � IMOBILIÁRIA ALTO TEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 811; identificação de pessoa colectiva n.º 500137188; nú-
mero e data da apresentação: 23/020715.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113971

GARCIA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 786; identificação de pessoa colectiva n.º 500604355; nú-
mero e data da apresentação: 8/020717.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002114005

J. AGOSTINHO & TOMAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 842; identificação de pessoa colectiva n.º 500492859; nú-
mero e data da apresentação: 13/020717.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005988014

IMIBE � IMOBILIÁRIA IBÉRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 419; identificação de pessoa colectiva n.º 500136904; nú-
mero e data da apresentação: 10/020715.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113980

JOSÉ BERNARDO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 872; identificação de pessoa colectiva n.º 500369151; nú-
mero e data da apresentação: 8/020717.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2002113998

LOJA DO GATO PRETO � ARTESANATO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 385; identificação de pessoa colectiva n.º 501774335; nú-
mero e data da apresentação: 9/020715.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005988049

LOTE 5 � ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 223; identificação de pessoa colectiva n.º 501520775; nú-
mero e data da apresentação: 10/020717.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005988022

NELITRANS � TRANSITÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 589; identificação de pessoa colectiva n.º 501555820; nú-
mero e data da apresentação: 18/020715.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2005988057

ISOLCALOR � ISOLAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 125/730117; identificação de pessoa colectiva n.º 500142688;
inscrição n.º (of.) 8; número e data da apresentação: 53/20020104.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao arti-

go 3.º
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
99 759,58 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
sócio David Gaspar Baptista do valor nominal de 69 831,71 euros;
outra da sócia Amélia Paulo Martins Baptista do valor nominal de
21 448,31 euros e outra da sócia Elizabete Maria Martins Gaspar
Baptista do valor nominal de 8479,56 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981443

JOSÉ DOS SANTOS FARIAS & HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 595/720705; identificação de pessoa colectiva
n.º 500159637; inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 29 e 30/20020319.
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Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º
Reforço: 350 000$, em dinheiro, subscrito pelos sócios com as

quantias respectivamente de 160 000$ e 190 000$.
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 dos artigos alterados:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de 400 000$
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$ cada, perten-
centes cada uma delas a cada um dos sócios José dos Santos Farias e
Maria Helena Nascimento Gama Farias.

6.º

Quando a lei não exija outros prazos ou formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos
sócios com a antecedência mínima de pelo menos 15 dias.

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
2500 euros do sócio José dos Santos Farias, e outra de 2500 euros, da
sócia Maria Helena Nascimento Gama Farias.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981419

HELLER FACTORING PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 665/720728; identificação de pessoa colectiva
n.º 500723516; inscrições n.os 40 e 41; número e data da apresen-
tação: 11/20020509.

Certifico que, foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2001, foi ainda registado
o seguinte:

Nomeação do conselho de administração, do fiscal único e do secre-
tário da sociedade para o triénio de 2002/2004, por deliberação de
20 de Março de 2002.

Conselho de administração: presidente � José Maria Fernández
Conquero; vogais: Jesus Rodríguez Fernández; Aníbal Marques; Bjorn
Erik Bergabo, residente em Ullswater Road, 52, SW 13 9PN Londres,
Gary John Edwards, residente em Brambles, Oakfield, Hawkhurst,
TN18 4JR Kent, Inglaterra.

Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Avenida
da Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa; suplente: Belarmino Gonçalves
Martins, residente em Casal da Carregueira, lote 24, Belas, Queluz,
revisor oficial de contas; secretário: Javier Lléo Fernández, residente
em Calle Tahona, 5, bloco 3, Portal A, 1.º B, Poçuelo de Alarcon,
Madrid, Espanha.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981427

FELICIANO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 685/720807; identificação de pessoa colectiva
n.º 500110557; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 90/
20030222.

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

ao artigo 5.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes

iguais.

Teor do artigo alterado:
5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 2500 euros
do sócio Feliciano da Silva e outra de 2500 euros da sócia Maria Teresa
da Luz Marques da Silva.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981435

INSTITUTO DE LEXICOGRAFIA DA LÍNGUA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8237/980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504130404;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20020418.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

à cláusula 6.ª
Reforço: 15 060,10 euros, em dinheiro e subscrito pelos sócios com

as quantias respectivamente de 10 448,08 euros, 1807,21 euros e
2804,81 euros.

Teor do artigo alterado:

CLÁUSULA 6.ª

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 30 400 euros, pertencente à sócia Instituto António
Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados de Língua Portuguesa S/
C, L.da e duas iguais, no valor nominal de 4800 euros, cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios José Augusto Gomes Assis de Almeida
e João Malaca Casteleiro.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981389

INFORCERTA � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8260/980409; identificação de pessoa colectiva n.º 502517514;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 35/20020520.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao arti-

go 3.º
Capital: 64 850 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 64 850 euros
e está dividido em três quotas: uma de 29 931 euros, do sócio Rui Jorge
da Encarnação Rodrigues; uma de 19 954 euros, do sócio António
Carlos Cavaleiro Gouveia dos Santos; e outra de 14 965 euros, do sócio
Carlos Alberto Ferreira Gaspar.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981400

HM-AS � SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8229/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504115391;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/20020514.
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Certifico que, foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981370

LAVAGEM E IMAGEM � EXPLORAÇÃO
DE LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8040/980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504056689;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 31 e 32/20020412.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Pedro Miguel Teixeira Moreira,

por ter renunciado em 10 de Janeiro de 2002.
Nomeação de gerente por deliberação de 15 de Janeiro de 2002,

Ernesto Carlos da Silva Beça Moreira, Rua do Professor Agostinho
da Silva, 5, 3.º, esquerdo, Parede.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981362

LAURA MARIA VEIGA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7497/971106; identificação de pessoa colectiva n.º 503994219;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 65/20011228.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 582 410$, em dinheiro, pelos sócios.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo, uma de
3333,33 euros, pertença da sócia Laura Maria Lourenço Romano da
Mota Veiga, e outra de 1666,67 euros, do sócio, Rogério Marrana
Lopes Alves.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981311

GESTÃO DIGITAL � CONSULTORIA E SOLUÇÕES
EM GESTÃO INTERACTIVA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7443/971014; identificação de pessoa colectiva n.º 503979880;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 93 e 94/
20020402.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação e alteração do contrato quanto aos arti-

gos 1.º e 3.º
Reforço: 12,02 euros, em dinheiro, pelo sócio.
Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade adopta a denominação Gestão Digital � Consultoria e
Soluções em Gestão Interactiva, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede
na Avenida de D. João II, 1.16.05 L, 6.º, A, concelho de Lisboa.

§ único. Por decisão da gerência, a Sociedade pode transferir a sua
sede para qualquer outro local, por lei admitido, bem como abrir, trans-
ferir ou encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, dependências,

escritórios ou outras formas de representação no país ou no estran-
geiro.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em numerá-
rio, é de 5000 euros, sendo o sócio único titular da totalidade do ca-
pital social.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981281

NJP � GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7452/971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503985392;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 86/20020403.

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

to aos artigos 2.º e 4.º e nomeação dos órgãos sociais.
Redução: 39 191,18 euros.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

1 � A sede e domicílio são na Rua de Julieta Ferrão, torre A, 12, 4.º,
sala 402, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

2 � A administração poderá transferir livremente a sede social
dentro do concelho de Lisboa ou para concelho limítrofe e criar ou
encerrar sucursais, delegações ou outras quaisquer formas de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 122 010 euros, dividido em 24 500 acções do
valor nominal de 4,98 euros cada uma e encontra-se integralmente
subscrito e realizado.

Conselho de administração e fiscal único, para o triénio de 2000/
2004, por deliberação de 17 de Outubro de 2001.

Conselho de administração: presidente � José Manuel Gamelas
Pereira Zagallo; vogais: António Moreira de Sousa Braga; e João
Carlos Gamelas Pereira Zagallo.

Fiscal único: Espírito Santo Cruz & Coelho, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981290

IMOAZUL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9012/990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504470760;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20020516.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Bernardo Lima, 35, 4.º, D, fre-

guesia do Coração de Jesus, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981257

JOCOSAN � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 259/731211; identificação de pessoa colectiva n.º 500153221;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/20020307.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 250 � 28 de Outubro de 2003 23 212-(523)

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

to ao artigo 4.º
Reforço: 20 289 200$, realizado em dinheiro, pelos sócios na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
600 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 330 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim da Costa
Santos, e outra do valor nominal de 270 000 euros, pertencente à
sócia Emília Pombeira Santos.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981494

LISTÚBAL � AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO E TRÁFEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 145/740716; identificação de pessoa colectiva n.º 500166757;
inscrição n.º 40; número e data da apresentação: 57/20020325.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes e revisor oficial de contas, por deliberação

de 15 de Janeiro de 2002, para o biénio de 2002/2003.
Vítor Hugo Correia Alferes; Manuel Urbano Gomes, Rua da

Dr.ª Maria Manuela Moreira de Sá, 304, São Mamede de Infesta, Leça
do Baldio e Libânio Manuel Moio Pires, Rua de Manuel Félix Ribeiro,
60, Quinta do Chiado, Feijó.

Efectivo: Pereira Rosa, Vítor Ladeiro, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas; suplente: Luís Francisco Pereira Rosa, revisor oficial
de contas, residente na Rua de São Filipe Nery, 25, 1.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981508

LIVRE-AUTO � OFICINA DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 227/740812; identificação de pessoa colectiva n.º 500167281;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 100/20020325.

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:

3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: duas quotas iguais de 2050 euros, pertencentes aos sócios
Ilda Nunes Fernandes e Filipe Fernandes de Almeida; e uma quota de
900 euros, pertencente ao sócio Manuel Apolinário Martins.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981524

LISTÚBAL � AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO E TRÁFEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 145/740716; identificação de pessoa colectiva
n.º 500166757; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 40 e inscrição
n.º 41; números e data das apresentações: 44 e 45/20020607.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Vítor Hugo Correia Alferes e

Manuel Urbano Gomes, por terem renunciado respectivamente em
20 de Março de 2002 e 22 de Março de 2002.

Nomeação de gerentes até ao final do biénio em curso de 2002/
2003, por deliberação de 20 de Março de 2002, Ana de Seabra Menano
Figueiredo Sanches, Rua de Garcia da Horta, 40, rés-do-chão, frente,
Lisboa, Luís Francisco Menano de Figueiredo, Rua de Serpa Pinto, 2.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981516

JOSÉ DA SILVA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 793/750225; identificação de pessoa colectiva n.º 500371210;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20020509.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Praça de Paiva Couceiro, 6, C/D, fre-

guesia de Penha de França, Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981540

INBEL � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 232; identificação de pessoa colectiva n.º 502077190; número
e data da apresentação: 9/020711.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 1000233479

FLASH 81 � AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS
DE CABO RUIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 235; identificação de pessoa colectiva n.º 501188592; número
e data da apresentação: 14/020711.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 1000233478

LISIPREST � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1553; identificação de pessoa colectiva n.º 502351241; núme-
ro e data da apresentação: 6/020711.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 1000233477

JOAQUIM DE SOUSA & SOUSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 322; identificação de pessoa colectiva n.º 500478104; nú-
mero e data da apresentação: 14/020711.
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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.

17 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 1000233476

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOLCAR � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER
SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 411; identificação de pessoa colectiva n.º 500272077; nú-
mero e data da entrada: 8352/030702.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 1000233474

RELEVOGRAFIA ALVES & VARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 375; identificação de pessoa colectiva n.º 500843724; nú-
mero e data da entrada: 9415/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 1000233473

SORABI � SOCIEDADE DE REEDUCAÇÃO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 097; identificação de pessoa colectiva n.º 500274258; nú-
mero e data da entrada: 8217/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 1000233471

RODRIGUES, VASCONCELOS & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 407; identificação de pessoa colectiva n.º 500777500; nú-
mero e data da entrada: 9514/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2001091699

SOTAITUR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E URBANÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1628; identificação de pessoa colectiva n.º 501206922; núme-
ro e data da entrada: 8073/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002522960

SOLPARQUE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 279; identificação de pessoa colectiva n.º 500483868; nú-
mero e data da entrada: 8108/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051179

SPACEL � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 381; identificação de pessoa colectiva n.º 501432655; nú-
mero e data da entrada: 8234/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002945063

SEMORTRADE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 910; identificação de pessoa colectiva n.º 500816980; nú-
mero e data da entrada: 8374/030702.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002523797

SOUSA & LARANJO � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7361; identificação de pessoa colectiva n.º 503820121; núme-
ro e data da entrada: 8359/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002391904

SOTENCIL � SOCIEDADE TÉCNICA
DE CONSTRUÇÕES CIVIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 516; identificação de pessoa colectiva n.º 500274121; nú-
mero e data da entrada: 8133/030702.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe que, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051187

SOARES HENRIQUES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8784; identificação de pessoa colectiva n.º 504548824; núme-
ro e data da entrada: 8068/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005050830

SOARES HENRIQUES IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 418; identificação de pessoa colectiva n.º 505156768; nú-
mero e data da entrada: 8077/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005050822

SNACK PASTELARIA VALE SILÊNCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 329; identificação de pessoa colectiva n.º 505373785; nú-
mero e data da entrada: 8129/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003560980

SILFITAS � COMÉRCIO DE FITAS DE FANTASIA
E ARTIGOS FLORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5555; identificação de pessoa colectiva n.º 503315613; núme-
ro e data da entrada: 8076/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2001123639

SILCONFRA � EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1506; identificação de pessoa colectiva n.º 504220292; núme-
ro e data da entrada: 8022/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005050814

TÁXIS VENTURA & GALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 643; identificação de pessoa colectiva n.º 500480133; nú-
mero e data da entrada: 9128/030703.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002087660

TALLANTYRE CONSULTANTS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2187; identificação de pessoa colectiva n.º 502454580; núme-
ro e data da entrada: 8579/030703.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003148396

STANDFOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 034; identificação de pessoa colectiva n.º 500987157; nú-
mero e data da entrada: 6606/030627.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003479899

SOLES � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 449; identificação de pessoa colectiva n.º 501585486; nú-
mero e data da entrada: 7100/030630.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002372942

SPECTACOLOR PORTUGAL � PUBLICIDADE
INFORMATIZADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1399; identificação de pessoa colectiva n.º 502282274; núme-
ro e data da entrada: 8778/030703.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe que, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002713995

SRE � SOLUÇÕES RACIONAIS DE ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 293; identificação de pessoa colectiva n.º 504765035; nú-
mero e data da entrada: 9107/030703.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005958107

SOMSEN & POOLE DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 805; identificação de pessoa colectiva n.º 500273120; nú-
mero e data da entrada: 8867/030703.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2001099274

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DAS ALCAÇARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 038; identificação de pessoa colectiva n.º 505245221; nú-
mero e data da entrada: 8635/030703.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003459782

VIRGÍNIA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 399; identificação de pessoa colectiva n.º 502111291; número
e data da entrada: 5438/030625.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003479511

RUI ROMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 397/771121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500659370; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23; número e data
da apresentação: 34/030603.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital social de 300 000 euros para 1 178 100 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 5.º que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de
1 178 100 euros e corresponde à soma de das seguintes cinco quotas:

a) Uma com o valor nominal de 446 535 euros, pertencente ao
sócio Rui Ferraz Afonso Romano;

b) Outra com o valor nominal de 446 535 euros, pertencente à
sócia Maria de Jesus Dolores Boiça Afonso Romano;

c) Outra com o valor nominal de 95 010 euros, pertencente à sócia
Alexandra Dolores Boiça Afonso Romano Matias (bem próprio);

d) Outra com o valor nominal de 95 010 euros, pertencente à sócia
Isabel Cristina Dolores Boiça Afonso Romano Lontro (bem próprio).

e) Outra com o valor nominal de 95 010 euros, pertencente à sócia
Sofia Dolores Boiça Afonso Romano.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050458

OS CABACINHAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 558; identificação de pessoa colectiva n.º 500208654; nú-
mero e data da entrada: 9552/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051446

SOLA & CRISTÓVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 906; identificação de pessoa colectiva n.º 500418543; nú-
mero e data da entrada: 8649/030703.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002470049

TÁXIS FERREIRA & CARDIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9430; identificação de pessoa colectiva n.º 504546015; núme-
ro e data da entrada: 8799/030703.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002470723

TABACARIA DE LAPAS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 727; identificação de pessoa colectiva n.º 500953856; nú-
mero e data da entrada: 9101/030703.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe que, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005958093

TÁXIS FRIAS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 238; identificação de pessoa colectiva n.º 505340569; nú-
mero e data da entrada: 8673/030703.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002060355

TÁXIS GOMES & FIGUEIREDO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9805; identificação de pessoa colectiva n.º 504716360; núme-
ro e data da entrada: 8755/030703.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002470529

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA F. M. M. P. INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 868; identificação de pessoa colectiva n.º 505118777; nú-
mero e data da entrada: 8637/030703.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003459774

SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARMEN & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4558; identificação de pessoa colectiva n.º 503050954; núme-
ro e data da entrada: 8694/030703.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002470642

SOCIMPOR � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 389; identificação de pessoa colectiva n.º 500449830; nú-
mero e data da entrada: 9047/030703.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005958115

ROUPINHA NOVA � COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR
INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 454; identificação de pessoa colectiva n.º 505869284; nú-
mero e data da entrada: 9527/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005958077

OS TRÊS AMIGOS DA LIGA
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5122; identificação de pessoa colectiva n.º 503211680; núme-
ro e data da entrada: 9161/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005050865

OPI-92 � OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4355; identificação de pessoa colectiva n.º 503002895; núme-
ro e data da entrada: 9591/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002532478

O REGUEIRA, RESTAURANTE E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 611; identificação de pessoa colectiva n.º 506210553; nú-
mero e data da entrada: 9533/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005050873

O PAVÃO � EXPORTAÇÃO DE MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 997; identificação de pessoa colectiva n.º 500573905; nú-
mero e data da entrada: 9184/030704.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe que, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2001144822

OS TEIXEIRITAS � CAFÉ E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4283; identificação de pessoa colectiva n.º 502977167; núme-
ro e data da entrada: 9609/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002111731

ORIGINALIDADES � UTILIDADES PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 080; identificação de pessoa colectiva n.º 505210584; nú-
mero e data da entrada: 9230/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2001121091

O QUADRADO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 351; identificação de pessoa colectiva n.º 502030984; nú-
mero e data da entrada: 9699/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002373310

RAÇÕES SELECÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 339/030409; identificação de pessoa colectiva
n.º 504390520; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 35/
030409.

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

CLÁUSULA 2.ª

1 � A sede social situa-se na Rua de Campolide, 351-E, Edifício
V, 10.º C, freguesia de Campolide, do concelho de Lisboa.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050318

VENTURA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 092; identificação de pessoa colectiva n.º 500541000; nú-
mero e data da entrada: 8436/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051322

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA MOINHOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 646; identificação de pessoa colectiva n.º 500557713; nú-
mero e data da entrada: 8047/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051144

SOCREME ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3999; identificação de pessoa colectiva n.º 502906472; núme-
ro e data da entrada: 8124/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051160

SOCIEDADE PORTUGUESA DE LEITARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 832; identificação de pessoa colectiva n.º 500541396; nú-
mero e data da entrada: 8154/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051152

OPERADORA NACIONAL DE INTERACTIVOS SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 668; identificação de pessoa colectiva n.º 504968386; nú-
meros e data das entradas: 9359 e 9360/030704.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 20050501225

SINAL PRIME � IMÓVEIS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 108; identificação de pessoa colectiva n.º 505834537; nú-
mero e data da entrada: 8247/030702.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe que, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003503994

TRUMPS � BAR, RESTAURANTE, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1496/810813; identificação de pessoa colectiva n.º 501202005;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 26/020222.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro e em espécie é de 5000 euros
e corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo: Artur
Manuel Esteves Faustino, uma quota de valor nominal de 3000 euros;
Pedro Silvério Luz Dias, uma quota de valor nominal de 2000 euros.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050490

UNIEXPO � UNIÃO COOPERATIVA PARA A EXPO, U. C. R. L.
(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 542/951006; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 76/
020327.

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

Dissolução e designação de liquidatários, em 21 de Janeiro de 2002.
Liquidatários: José David Teixeira Alves, divorciado, Avenida de

Mouzinho de Albuquerque, 93, 5.º, esquerdo, Lisboa; José Fernando
Rebelo Pires Batalha, divorciado, Alameda dos Oceanos,
lote 4.60.02, bloco D, rés-do-chão, direito, Lisboa; Carlos Fernão
Gomes Pereira, casado, Rua da Nau Catrineta, lote 309.10, 3.º,
esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050474

SILVINA & VIRGÍNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 102/680309; identificação de pessoa colectiva n.º 500723664;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 22/020809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto ao artigo 6.º que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 90 000 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000233487

TRANSVIÁRIA � GESTÃO DE TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3732/920922; identificação de pessoa colectiva n.º 502868791;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 17/020726.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aditada a
alínea d) do n.º 1 do artigo 14.º que tem a seguinte redacção:

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade fica legalmente obrigada:
a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) Pela assinatura de um administrador e de um procurador.
2 � [...]

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000233486

STAGECOM � COMÉRCIO E SERVIÇO DE AUDIOVISUAIS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 739; identificação de pessoa colectiva n.º 505390418; nú-
mero e data da entrada: 8144/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051381

VIRGÍLIO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 780; identificação de pessoa colectiva n.º 500300178; nú-
mero e data da entrada: 8114/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051390

VIMAI � ESTUDOS, ORGANIZAÇÃO, GESTÃO
E AUDITORIAS DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 241; identificação de pessoa colectiva n.º 501374973; nú-
mero e data da entrada: 8395/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051403

SILVA BARÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 025; identificação de pessoa colectiva n.º 500478694; nú-
mero e data da entrada: 8212/030702.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 250 � 28 de Outubro de 200323 212-(530)

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002470286

VERBO � PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 011; identificação de pessoa colectiva n.º 500296790; nú-
mero e data da entrada: 8502/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051349

RUTEXAL � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3519; identificação de pessoa colectiva n.º 502792817; núme-
ro e data da entrada: 9151/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005958085

VIÚVA DE JOÃO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 886; identificação de pessoa colectiva n.º 500673748; nú-
mero e data da entrada: 8157/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051438

SEAGLE PORTUGAL � GESTÃO MOBILIÁRIA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5785/950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503408301;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 20/030519.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos membros dos órgãos sociais, em 21 de Janeiro de 2003.

Período: triénio de 2003/2005.
Administrador único: Francisco José Lourenço Duarte.
Fiscal único: Joaquim José Correia Rosa, revisor oficial de contas;

suplente: Vítor Franco e Lisboa Nunes, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050520

SEAGLE PORTUGAL � GESTÃO MOBILIÁRIA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5785/950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503408301;

averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/030905.

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

Deslocação de sede para a Rua de Rodrigo da Fonseca, 62, rés-do-
-chão, esquerdo, freguesia de São Mamede, Lisboa.

Pela inscrição n.º 5, apresentação n.º 6/020905. � Com relação à
sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital social de 5 000 000$
para 50 000 euros, e redenominação do capital para euros, ficando
assim alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 5.º que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e nos diversos activos da sociedade.

2 � O administrador único fica desde já autorizado a aumentar o
capital social, uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro e até ao
limite máximo de 2 493 989,49 euros, estabelecendo livremente as
condições do respectivo aumento, o preço da emissão e designando
as pessoas competentes para outorgar a respectiva escritura e realizar
os actos preparatórios e subsequentes.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050512

TRANSVIÁRIA � GESTÃO DE TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3732/920922; identificação de pessoa colectiva n.º 502868791.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
os seguintes actos:

Inscrição n.º 15, apresentação n.º 74/011123. � Designação dos
órgãos sociais, em 27 de Agosto de 2001.

Período: triénio de 2001/2003.
Conselho de administração: presidente � José Manuel Henriques

Guerreiro Nunes; vogais: José Augusto Brás Chaves, casado, residente
na Rua de Adelino Amaro da Costa, 4, 2.º, esquerdo, Paço de Arcos,
Oeiras; e José Leonel da Silva Neto, casado, residente na Rua de Sousa
Lopes, lote MNO, apartamento 1016, Lisboa.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15, apresentação n.º 45/
021107. � Cessação das funções de José Manuel Henriques Guerreiro
Nunes, por renúncia em 10 de Outubro de 2002.

Inscrição n.º 18, apresentação n.º 46/021107. � Designação de
administrador, em 18 de Outubro de 2002.

Período: até ao final do mandato em curso de 2001/2003.
José António Sócrates da Costa Mota Martins, casado, residente

na Rua do Padre Américo, 11, 2.º, Lisboa; José Leonel da Silva Neto
foi designado presidente.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050504

S. I. T. E. S. � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E TURÍSTICA
ESPÍRITO SANTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 346/670819; identificação de pessoa colectiva n.º 500569428.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
os seguintes actos:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21, apresentações n.os 44 e 46/
030207. � Cessação das funções de António José Vieira Alves Carias
de Sousa e de Manuel José Rocha Ferrand de Almeida, por renúncia em
24 de Janeiro de 2003 e 3 de Fevereiro de 2003, respectivamente.

Inscrição n.º 22, apresentação n.º 45/030207. � Designação de
administradores, por cooptação, em 28 de Janeiro de 2003, José
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Manuel de Sousa, divorciado, residente na Rua do Pinheiro Manso,
43, Quinta do Perú, lote 11, Quinta do Conde.

Inscrição n.º 23, apresentação n.º 47/030207. � Designação de
administrador, por cooptação, em 4 de Fevereiro de 2003, Manuel
Domingos Braga Pereira Coutinho, casado, residente na Praceta dos
Amieiros, 50, Estrada do Guincho, Cascais.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22, apresentação n.º 10/
030428. � Ratificada em 10 de Fevereiro de 2003.

Período: até ao final do mandato em curso de 2000/2003.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23, apresentação n.º 31/

030428. � Ratificada em 10 de Fevereiro de 2003.
Período: até ao final do mandato em curso de 2000/2003.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000606695

S. I. T. E. S. � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E TURÍSTICA
ESPÍRITO SANTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 346/670819; identificação de pessoa colectiva n.º 500569428;
data da apresentação: 030428.

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.

31 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050350

ZHANG & XIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 276/030319; identificação de pessoa colectiva n.º 506345246;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/030319.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Zhang & Xie, L.da e tem a sua
sede na Rua da República da Bolívia, 53-B, freguesia de Benfica, con-
celho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

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

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria de cervejaria,
restaurante e bar.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares mediante deli-
beração tomada por unanimidade pelos sócios, até ao montante de
10 000 euros.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertence aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
pelos sócios em assembleia geral.

3 � Ficam, desde já, designados gerentes, ambos os sócios.
4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios, nas cessões onero-
sas a não sócios, a sociedade em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no ar-

tigo 7.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da so-
ciedade.

2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea b)
do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

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

São seus sócios, Fei Yi Zhang, e Xie Jian.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050270

OA TECHNICAL REPRESENTATIONS
REPRESENTAÇÕES NAVAIS E INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 525/030707; identificação de pessoa colectiva n.º 506632750;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/030707.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OA Technical Representations �
Representações Navais e Industriais, S. A. e passa a reger-se por este
contrato de sociedade e pela demais legislação aplicável.

2 � Por deliberação da assembleia geral podem ser derrogados os
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Remolares, 12, fregue-
sia de São Paulo, em Lisboa.

2 � O conselho de administração pode, por mera deliberação,
promover a deslocação da sede, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e criar ou encerrar filiais, sucursais, agências, de-
legações ou outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto o negócio de representações,
importações e exportações de artigos e materiais relacionados com a
técnica e a indústria navais e petroquímica. Negócio de representa-
ções, importação e exportação e comercialização de máquinas e fer-
ramentas.

2 � A sociedade pode adquirir participações em qualquer outra
sociedade, constituída ou a constituir, ainda que com objecto diferen-
te do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupa-
mentos complementares de empresas.
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CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 450 000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado e divide-se em 450 000 acções com o valor
nominal de 1 euro cada.

2 � As acções podem ser representadas por títulos ou revestir a
forma escritural.

3 � Quando tituladas, as acções serão representadas por títulos de
1, 10, 50, 500 e 1000 ou mais acções.

ARTIGO 5.º

As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, sendo as despesas a cargo dos respectivos accionistas.

ARTIGO 6.º

Nos aumentos de capital terão direito de preferência os accionis-
tas, salvo se a assembleia geral deliberar diferentemente, de acordo
com a lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações ou outras formas de dívida
nos termos da lei e nos termos que vierem a ser estabelecidas em
assembleia geral.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é administrada por um conselho de administração
composto por um número ímpar de membros, até ao máximo de sete,
accionistas ou não, eleitos trienalmente pela assembleia geral.

2 � Os membros do conselho do administrador serão ou não dis-
pensados de caução conforme o que vier a ser deliberado em assembleia
geral.

3 � O conselho de administração designará, de entre os seus mem-
bros, um presidente.

4 � As vagas verificadas no conselho de administração serão pre-
enchidas por cooptação e submetidas a ratificação da primeira assembleia
geral seguinte.

ARTIGO 9.º

Além das atribuições gerais decorrentes da lei e deste contrato, ao
conselho de administração compete:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, os negócios da sociedade e
efectuar as operações relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passivamen-
te, podendo confessar, desistir, transigir ou comprometer-se em árbitros;

c) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou onerar,
no todo ou em parte, quaisquer bens ou direitos, móveis ou imóveis,
e dar ou tomar de arrendamento quaisquer bens;

d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e realizar
operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

e) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de actos
ou categoria de actos;

f) Adquirir participações em sociedades constituídas ou a consti-
tuir, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º deste contrato.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois administrado-
res ou pela assinatura de um administrador e um procurador nos pre-
cisos termos do respectivo mandato e, ainda, pela do administrador
que for designado para o efeito em acta do conselho de administração.

2 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
administrador ou a de um procurador bastante.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo seu presidente ou por dois outros administradores.

2 � Um administrador pode fazer-se representar por outro admi-
nistrador mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que terá
sempre um suplente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos,
trienalmente, pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

O fiscal único tem as atribuições que lhe são cometidas por lei.

ARTIGO 14.º

Sempre que houver lugar a eleições os membros do conselho de
administração e o fiscal único e seu suplente, continuarão em funções
até que se encontre registada a eleição dos novos membros.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

A assembleia geral é dirigida por uma mesa constituída por um
presidente e um secretário, accionistas ou não, eleitos trienalmente
pela própria assembleia.

ARTIGO 16.º

1 � Têm direito a participar na assembleia geral todos os accionis-
tas que tenham acções registadas, averbadas ou hajam depositado ac-
ções ao portador, até cinco dias antes da data marcada para a reunião.

2 � Os accionistas pessoas colectivas devem comunicar por carta,
ao presidente da mesa, o nome de quem os representa.

CAPÍTULO V
Lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 17.º

1 � Os resultados líquidos constantes do balanço anual, terão a apli-
cação que a assembleia geral determinar, deduzidos dos valores que, por
lei, devam destinar-se à formação ou reintegração da reserva legal.

2 � A assembleia geral ponderará, em cada ano social, a conve-
niência e oportunidade de serem constituídas, reforçadas ou diminuí-
das, outras reservas.

3 � A assembleia geral fixará, anualmente, qual a percentagem de
lucro líquido a ser distribuída como dividendo, podendo tal percenta-
gem ser inferior a 50%.

CAPÍTULO VI
Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

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

ARTIGO 19.º

1 � A liquidação da sociedade será feita extrajudicialmente nos
termos legais e das deliberações tomadas em assembleia geral.

2 � Serão liquidatários os administradores em exercício à data da
deliberação salvo se a assembleia dispuser diversamente.

Designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: Rui Maria de Campos Henriques de

Albuquerque D�Orey, casado, residente na Travessa do Abarracamento
de Peniche, 9, 2.º, Lisboa; Duarte Maia de Albuquerque D�Orey, casa-
do, residente na Rua de São Francisco Borja, 1, rés-do-chão, Lisboa;
João Manuel de Albuquerque D�Orey, casado, residente na Rua do Prior,
27, 2.º, direito, Lisboa; Lourenço de Albuquerque D�Orey, residente
na Rua do Sacramento, 27, 1.º, esquerdo, Lisboa, divorciado; Luís
Miguel Correia Gomes da Costa, casado, residente na Rua do Chafariz
da Portela, 363, Malveira da Serra.

Fiscal único, efectivo: Barroso, Dias, Caseirão & Associados, Soci-
edade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da Repú-
blica, 50, 8.º, Lisboa; suplente: Emanuel Mota Gonçalves Pereira,
revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de Julieta Ferrão,
lote D, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Secretário, efectivo: António Castilho Labisa, casado, residente na
Avenida de Duarte Pacheco, torre 2, 8.º, sala 2, Lisboa; suplente: Margarida
Nunes Ferreira, casada, residente com o anterior.

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.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega
pela Sociedade Comercial Orey Antunes, S. A. de bens no valor de
606 107 euros para realização de 449 107 acções por si subscritas no
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capital da sociedade (a constituir) OA Technical Representations �
Representações Navais e Industriais, S. A., com o valor nominal de
449 107 euros e o prémio de emissão de 157 000 euros.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens detidos pelo ac-
cionista Sociedade Comercial Orey Antunes, S. A. que a seguir se descrevem:

i) Duas quotas representativas de 100% do capital social da Orey �
Técnica Naval e Industrial, L.da, no valor nominal de 350 000 euros; e

ii) Duas quotas representativas de 100% do capital social da
SOFEMA � Sociedade de Ferramentas e Máquinas, L.da, no valor
nominal de 100 000 euros.

3 � Os bens foram por nós avaliados em 606 107 euros, de acor-
do com os critérios de avaliação a seguir indicados:

As quotas detidas pela SCOA foram avaliadas tendo em conta os
valores de balanço e de capital próprio pelo qual figuram na contabi-
lidade dessas entidades participadas com referência a 31 de Dezembro
de 2002, ajustados pela distribuição de prémios e de dividendos, como
segue (em euros):

Tipo Sociedade
Valor contabilístico

 ajustado
(31/12/2002)

Quotas OREY � Técnica Naval e Industrial, L.da .. 415 795
Quotas SOFEMA � Sociedade de Ferramentas e Má-

quinas, L.da ............................................... 190 312

Total ............................................................ 606 107

Responsabilidades.
4 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito.
5 � 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 os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas, acrescido
dos prémios de emissão. Para tanto, o referido trabalho incluiu:

A verificação da existência dos bens;
A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência de

eventuais ónus ou encargos;
A verificação da adopção de critérios adequados na avaliação dos

mesmos; e
A avaliação dos bens.
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 das acções atribuídas ao sócio
que efectuou tal entrada, acrescido do prémio de emissão.

6 de Junho de 2003. � Rui Gonçalves de Ascenção, revisor oficial
de contas n.º 458, em representação de Rui Ascensão & Esteves Afon-
so, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050377

OA AGENCIES � NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 526/030707; identificação de pessoa colectiva n.º 506616592;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/030707.

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

CAPÍTULO I
Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OA AGENCIES � Navegação e
Trânsitos, S. A. e passa a reger-se por este contrato de sociedade e
pela demais legislação aplicável.

2 � Por deliberação da assembleia geral podem ser derrogados os
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Remolares, 12, fregue-
sia de São Paulo, em Lisboa.

2 � O conselho de administração pode, por mera deliberação,
promover a deslocação da sede, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e criar ou encerrar filiais, sucursais, agências, de-
legações ou outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade nacional e interna-
cional de agente de navegação, de transportes marítimos, terrestres,
aéreos e ferroviários e de agente transitário, bem como a prestação
de serviços a terceiros no âmbito da planificação, controle, coorde-
nação e direcção das operações necessárias à execução das formalida-
des e trâmites exigidos na expedição, recepção e circulação de bens
ou mercadorias, bem como outras operações directa ou indirectamen-
te relacionadas. Gestão de navios e tripulações. Prestação de serviços
de gestão e apoio a exportações e importações bem como de activi-
dades com ela conexas ou afins.

2 � A sociedade pode adquirir participações em qualquer outra
sociedade, constituída ou a constituir, ainda que com objecto diferen-
te do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupa-
mentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 1 200 000 euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado e divide-se em 1 200 000 acções com o
valor nominal de 1 euro cada.

2 � As acções podem ser representadas por títulos ou revestir a
forma escritural.

3 � Quando tituladas, as acções serão representadas por títulos de
1, 10, 50, 500 e 1000 ou mais acções.

ARTIGO 5.º

As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, sendo as despesas a cargo dos respectivos accio-
nistas.

ARTIGO 6.º

Nos aumentos de capital terão direito de preferência os accionis-
tas, salvo se a assembleia geral deliberar diferentemente, de acordo
com a lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações ou outras formas de dívida
nos termos da lei e nos termos que vierem a ser estabelecidas em
assembleia geral.

CAPÍTULO III
Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é administrada por um conselho de adminis-
tração composto por um número ímpar de membros, até ao máxi-
mo de sete, accionistas ou não, eleitos trienalmente pela assembleia
geral.

2 � Os membros do conselho do administrador serão ou não dis-
pensados de caução conforme o que vier a ser deliberado em assembleia
geral.

3 � O conselho de administração designará, de entre os seus mem-
bros, um presidente.

4 � As vagas verificadas no conselho de administração serão pre-
enchidas por cooptação e submetidas a ratificação da primeira
assembleia geral seguinte.

ARTIGO 9.º

Além das atribuições gerais decorrentes da lei e deste contrato, ao
conselho de administração compete:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, os negócios da sociedade e
efectuar as operações relativas ao objecto social;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 250 � 28 de Outubro de 200323 212-(534)

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, podendo confessar, desistir, transigir ou comprometer-se em
árbitros;

c) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou onerar,
no todo ou em parte, quaisquer bens ou direitos, móveis ou imóveis,
e dar ou tomar de arrendamento quaisquer bens;

d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e realizar
operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

e) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de actos
ou categoria de actos;

f) Adquirir participações em sociedades constituídas ou a cons-
tituir, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º deste con-
trato.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois administra-
dores ou pela assinatura de um administrador e um procurador nos
precisos termos do respectivo mandato e, ainda, pela do adminis-
trador que for designado para o efeito em acta do conselho de admi-
nistração.

2 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
administrador ou a de um procurador bastante.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo seu presidente ou por dois outros administradores.

2 � Um administrador pode fazer-se representar por outro admi-
nistrador mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que terá
sempre um suplente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos,
trienalmente, pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

O fiscal único tem as atribuições que lhe são cometidas por lei.

ARTIGO 14.º

Sempre que houver lugar a eleições os membros do conselho de
administração e o fiscal único e seu suplente, continuarão em funções
até que se encontre registada a eleição dos novos membros.

CAPÍTULO IV
Assembleia geral

ARTIGO 15.º

A assembleia geral é dirigida por uma mesa constituída por um
presidente e um secretário, accionistas ou não, eleitos trienalmente
pela própria assembleia.

ARTIGO 16.º

1 � Têm direito a participar na assembleia geral todos os ac-
cionistas que tenham acções registadas, averbadas ou hajam deposi-
tado acções ao portador, até cinco dias antes da data marcada para
a reunião.

2 � Os accionistas pessoas colectivas devem comunicar por carta,
ao presidente da mesa, o nome de quem os representa.

CAPÍTULO V
Lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 17.º

1 � Os resultados líquidos constantes do balanço anual, terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidos dos valores
que, por lei, devam destinar-se à formação ou reintegração da reser-
va legal.

2 � A assembleia geral ponderará, em cada ano social, a conve-
niência e oportunidade de serem constituídas, reforçadas ou diminuí-
das, outras reservas.

3 � A assembleia geral fixará, anualmente, qual a percentagem de
lucro líquido a ser distribuída como dividendo, podendo tal percenta-
gem ser inferior a 50%.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

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

ARTIGO 19.º

1 � A liquidação da sociedade será feita extrajudicialmente nos
termos legais e das deliberações tomadas em assembleia geral.

2 � Serão liquidatários os administradores em exercício à data da
deliberação salvo se a assembleia dispuser diversamente.

Designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: Rui Maria de Campos Henriques de

Albuquerque D�Orey, casado, residente na Travessa do Abarracamento
de Peniche, 9, 2.º, Lisboa; Duarte Maia de Albuquerque D�Orey, casa-
do, residente na Rua de São Francisco Borja, 1, rés-do-chão, Lisboa;
João Manuel de Albuquerque D�Orey, casado, residente na Rua do Prior,
27, 2.º, direito, Lisboa; Lourenço de Albuquerque D�Orey, divorciado,
residente na Rua do Sacramento à Lapa, 27, 1.º, esquerdo, Lisboa;
Luís Miguel Correia Gomes da Costa, casado, residente na Rua do
Chafariz da Portela, 363, Malveira da Serra.

Fiscal único, efectivo: Barroso, Dias, Caseirão & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da Re-
pública, 50, 8.º, Lisboa; suplente: Emanuel Mota Gonçalves Pereira,
revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de Julieta Ferrão,
lote D, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Secretário, efectivo: António Castilho Labisa, residente na Aveni-
da de Duarte Pacheco, torre 2, 8.º, sala 2, Lisboa, casado;
suplente: Margarida Nunes Ferreira, residente na Avenida de Duarte
Pacheco, Torre 2, piso 8, sala 2, Lisboa, casada.

Certifico ainda que, as fotocópias são reprodução integral do rela-
tório 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.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega
pela Sociedade Comercial Orey Antunes, S. A. de bens no valor de
1 574 340 euros, para a realização de 1 199 340 acções por si subs-
critas no capital da sociedade OA AGENCIES � Navegação e
Trânsitos, S. A. (OA AGENCIES) com o valor nominal de
1 199 340 euros e o prémio de emissão de 375 000 euros.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens detidos
pelo accionista Sociedade Comercial Orey Antunes, S. A. que a seguir
se descrevem:

i) 850 000 acções representativas de 100% do capital social da
Orey � Comércio e Navegação, S. A., no valor nominal de
850 000 euros, sendo que esta sociedade, cuja designação actual é de
OREY � Comércio e Navegação, L.da (detendo a Sociedade Comer-
cial Orey Antunes, S. A. uma quota representativa de 100% do seu
capital) será transformada em sociedade anónima no dia 26 de Junho
de 2003, antes da constituição da OA AGENCIES � Navegação e
Trânsitos, S. A.;

ii) Três quotas representativas de 100% do capital social da
PONP � Navegação e Trânsitos, L.da, no valor nominal de
74 820 euros, sendo que a Sociedade Comercial Orey Antunes detém
actualmente duas quotas no valor nominal de respectivamente
72 824 euros e 1497 euros, e indo adquirir uma outra quota, com o
valor nominal de 499 euros, por escritura pública a realizar em 26 de
Junho de 2003, antes da constituição da OA AGENCIES � Navega-
ção e Trânsitos, S. A.;

iii) Duas quotas representativas de 100% do capital social da
SHIP � Serviços Marítimos Peritagem, L.da, no valor nominal de
50 000 euros;

iv) Uma quota representativa de 79% do capital social da PRAL �
Peritagens, Reparações e Assistência, L.da, no valor nominal de
3953 euros;

v) 10 000 acções representativas de 100% do capital social da
ATN � Agentes de Transportes e Navegação, S. A., no valor nomi-
nal de 50 000 euros; e

vi) 30 000 acções representativas de 100% do capital social da Casa
Marítima � Agentes de Navegação, S. A, no valor nominal de
150 000 euros.

3 � Os bens foram por nós avaliados em 1 574 340 euros, de acor-
do com o seguinte critério de avaliação:

As acções e as quotas detidas pela SCOA foram avaliadas tendo em
conta os valores de balanço e de capital próprio pelo qual figuram na
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contabilidade dessas entidades participadas com referência a 31 de
Dezembro de 2002, ajustados pela distribuição de prémios e de divi-
dendos, como segue (em euros):

Tipo Sociedade
Valor contabilístico

 ajustado
(31/12/2002)

Acções OREY � Comércio e Navegação, S. A. ....... 987 642
Quotas PONP � Navegação e Trânsitos, L.da ......... 160 038
Quotas SHIP � Serviços Marítimos Peritagem, L.da . 50 721
Quota PRAL � Peritagens, Reparações e Assistên-

cia, L.da ..................................................... 5 270
Acções ATN � Agentes de Transportes e Navega-

ção, S. A. ................................................... 86 443
Acções Casa Marítima � Agentes de Navegação, S. A. 284 226

Total ............................................................ 1 574 340

Responsabilidades.
4 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito.
5 � 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 os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas, acrescido
dos prémios de emissão. Para tanto, o referido trabalho incluiu:

A verificação da existência dos bens;
A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência de

eventuais ónus ou encargos;
A verificação da adopção de critérios adequados na avaliação dos

mesmos; e
A avaliação dos bens.
6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
7 � Com base no trabalho efectuado e sendo satisfeitas as condi-

ções referidas no § 2, alíneas i) e ii), declaramos que os valores en-
contrados atingem o valor nominal das acções atribuídas ao sócio que
efectua tal entrada, acrescido do prémio de emissão.

6 de Junho de 2003. � Rui Gonçalves de Ascenção, revisor oficial
de contas n.º 458, em representação de Rui Ascensão & Esteves Afon-
so, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050385

OCEANOS � CONSULTORIA DE GESTÃO
DE TRIPULAÇÕES, FORMAÇÃO E SISTEMAS

DE QUALIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 275/030319; identificação de pessoa colectiva n.º 506485153;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/030319.

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

ARTIGO 1.º

É constituída a partir de hoje e por tempo indeterminado uma
sociedade unipessoal por quotas que adopta a denominação OCEA-
NOS � Consultoria de Gestão de Tripulações, Formação e Sistemas
de Qualidade, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de Miguel Bombarda, 35,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, podendo
a gerência deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços no domínio do
recrutamento, formação, gestão de tripulações e correspondente
consultoria de gestão, formação e sistemas de qualidade, bem como
quaisquer outros serviços relacionados com a gestão e administração
de navios.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, ao qual corresponde uma quota no valor nominal de
5000 euros, pertencente à única sócia Rita Louro Miguéns Martins
Margarido.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um gerente sem remu-
neração, a designar.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente.

ARTIGO 6.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a sociedade e
o sócio único, desde que tais negócios sirvam a prossecução do inte-
resse da sociedade.

ARTIGO 7.º

O gerente da sociedade pode nomear mandatários ou procuradores
da sociedade, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

As operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para o que
a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos por
conta da sociedade.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050261

SORBRUNO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 313/030402; identificação de pessoa colectiva n.º 503237639;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 51/030402.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5 000 000$ para 100 000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º e 4.º que passaram a ter a seguinte
redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma SORBRUNO �
Confecções, L.da e tem a sua sede na Rua de José António Serrano,
loja 3, do Centro Comercial Martins Moniz, freguesia de Santa Justa,
concelho de Lisboa.

2 � [...]
3.º

O capital social é de 100 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à
soma de duas quotas de 50 000 euros cada, pertencendo uma a cada
sócio.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital social.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2003255702

ONZE DESPORTIVO � SOCIEDADE DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 678/610921; identificação de pessoa colectiva n.º 500746303;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 34/030423.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto o artigo 3.º que passou a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de
7481,96 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 3740,98 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios Félix Marques Guerreiro e Maria Luísa Ribeiro dos Santos
Guerreiro.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050342

VENLEY STAR, CONSULTADORIA EM GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 333/030408; identificação de pessoa colectiva n.º 506348369;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/030408.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas, a sua
firma é VENLEY STAR, Consultadoria em Gestão de Empresas, L.da, e
a sua sede fica instalada na Rua do General Firmino Miguel, 5, torre 1,
12.º, B, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria geral em gestão e orga-
nização e a prestação de serviços associados, na área empresarial.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro e representado por uma quota de 15 000 euros pertencente ao sócio
Eduardo Augusto Marques Henriques Martins, uma quota de
15 000 euros pertencente ao sócio Eduardo José Castelo de Figueiredo,
uma quota de 15 000 euros pertencente ao sócio Paulo Alexandre
Gomes Baptista, uma quota de 2500 euros pertencente à sócia Maria
Eduarda Otto Henriques Martins e por uma quota de 2500 euros per-
tencente ao sócio Alexandre Nuno de Aguiar Faria.

ARTIGO 4.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade tem direito de preferência relativamente às cessões de
quotas que careçam do seu consentimento. Subsidiariamente, quando
a sociedade não quiser ou não puder exercer o direito que lhe cabe,
têm os sócios esse direito.

ARTIGO 6.º

A constituição de usufruto sobre quotas da sociedade está sujeita ao
consentimento da sociedade, salvo se este for constituído a favor de
descendentes ou ascendentes do sócio.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos se-
guintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Por insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Em caso de arresto, arrolamento ou penhora de quota;
d) Quando, por falecimento de um dos sócios, não seja consentida

a transmissão da quota a favor dos seus sucessores;
e) Em todos os demais casos permitidos por lei.
2 � A amortização é realizada pelo valor da quota determinado

em face do último balanço aprovado, sendo paga em quatro presta-
ções semestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira seis me-

ses após a deliberação da amortização, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A amortização deve ser deliberada dentro dos 90 dias a contar
da data em que sociedade tiver conhecimento do facto que a permite,
consuma-se com a respectiva deliberação e deve ser comunicada ao
sócio através de carta registada no prazo de 15 dias.

ARTIGO 8.º

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

2 � A gerência cabe a quem for designado em assembleia geral,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os actos
e contratos.

3 � Desde já fica nomeado gerente o sócio Eduardo Augusto
Marques Henriques Martins.

ARTIGO 9.º

Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá participar em qual-
quer outra ainda que com objecto diverso, bem como constituir em-
presas subsidiárias ou delegações, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da
assembleia geral dos sócios serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

ARTIGO 11.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos sócios tomada pela
maioria simples dos presentes em assembleia geral expressamente
convocada para o efeito.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002361371

SLIDELOG � SISTEMAS LOGÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 274/030319; identificação de pessoa colectiva n.º 506385876;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/030319.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SLIDELOG � Sistemas Logísticos, L.da,
tem a sua sede social na Rua de Jacinto Nunes, 17, 2.º, direito, fregue-
sia de Penha de França, em Lisboa.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade poderá deslocar a
sua sede social, para qualquer outro concelho e criar filiais, sucursais
e quaisquer formas de representação social, onde e quando entender
por conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a comercialização, manutenção, im-
portação e exportação de todo o tipo de máquinas e materiais com-
ponentes de sistemas logísticos automatizados ou estáticos, de
armazenamento em escritórios, indústrias, armazéns ou depósitos; a
consultoria técnica em soluções e sistemas logísticos integrados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4900 euros do
sócio José Pedro Conceição Lopes Ribeiro e, outra de 100 euros da
sócia Maria da Conceição Azevedo Lima.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre sócios, sempre que a lei permita, é livre,
mas a favor de estranhos depende do consentimento da sociedade,
tendo os sócios não cedentes direito à preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade compete ao sócio José Pedro Conceição
Lopes Ribeiro, desde já nomeado gerente, e para que a sociedade fique
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obrigada em todos os seus actos e contratos, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, é necessária unicamente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações, letras
de favor e outros actos e contratos estranhos aos negócios sociais
que serão nulos e de nenhum valor relativamente à sociedade.

ARTIGO 7.º

A atribuição ou não de remuneração à gerência fica dependente de
deliberação da assembleia geral.

1 � A sociedade fica autorizada a atribuir gratificações de balanço
na altura de aprovação de contas.

2 � Fica também a sociedade autorizada a fazer atribuições de lu-
cros, como e da forma que entender.

3 � Ambas as formas previstas nos n.os 1 e 2 poderão, em qual-
quer caso, e depois de deduzida a verba destinada à constituição ou
reforço da reserva legal, consistir na única forma de remuneração dos
sócios.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até ao limite do décuplo do capital social, mediante deliberação da
assembleia geral que definirá os termos e condições em que as mes-
mas serão prestadas.

2 � Podem também os sócios efectuar suprimentos à sociedade,
em dinheiro ou em espécie, desde que sejam cumpridas as formalida-
des previstas na lei e outras que, eventualmente sejam estipuladas.

ARTIGO 9.º

1 � É permitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio, nas condições ajustadas

entre si;
b) Se estas forem objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamen-

to, falência ou insolvência ou outra providência que possibilite a sua
venda judicial, ou forem dadas em caução de obrigações que os seus
titulares assumam sem que a prestação de tal garantia seja autorizada
pela sociedade.

2 � A contrapartida da amortização, em qualquer caso, será igual
ao valor nominal da quota excepto, se outro inferior, resultar do úl-
timo balanço aprovado.

ARTIGO 10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da
assembleia geral serão convocadas por meio de carta registada, dirigida
aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001135890

SUSANA JORGE CORREIA � SERVIÇOS MÉDICOS ORL
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 308/030402; identificação de pessoa colectiva n.º 506441733;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/030402.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Susana Jorge Correia � Servi-
ços Médico ORL e Formação, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade situa-se na Rua de Carvalhão Duarte, 4,
1.º, A, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade mu-
dar a sua sede no mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
de representação dentro do território nacional ou no estrangeiro, sem
necessidade do consentimento de qualquer outro órgão social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o serviço de consultas e cuidados de
saúde prestados por médicos de clínica geral e especializada a pessoas,
executadas no âmbito de prática clínica em ambulatório. Formação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, é de 5000 euros, sendo representado por duas
quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um
dos sócios, Susana Jorge da Silva Correia e Paulo Miguel Alves Men-
des dos Santos.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é inteira-
mente livre.

2 � A cessão a pessoas estranhas depende do consentimento da
sociedade, sendo neste caso reservado aos sócios não cedentes o di-
reito de preferência.

3 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos, dará
conhecimento à sociedade e aos restantes sócios, por carta registada
com aviso de recepção, indicando a pessoa a quem pretende fazer
cessão, preço e condições de pagamento.

4 � A sociedade e cada um dos sócios deverá responder se preten-
de ou não optar, também por igual forma, no prazo de 30 dias, con-
siderando-se a falta de resposta como consentimento para a referida
cessão.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares até ao mon-
tante de 100 000 euros, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 7.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido ou o
representante legal do interdito, devendo aqueles escolher um de en-
tre si que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se man-
tiver indivisa, no prazo de 30 dias a contar do evento.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, fica confiada a todos os sócios,
ficando desde já nomeada gerente a sócia Susana Jorge da Silva Cor-
reia, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessário a assinatura de um gerente que poderá não
ser sócio.

3 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos que não digam respeito aos negócios sociais, tais
como abonações, fianças de favor e outras semelhantes.

4 � Por deliberação dos sócios, a gerência poderá ser exercida por
pessoas estranhas à sociedade cujo mandato, neste caso, terá a dura-
ção de dois anos, eventualmente renovável por sucessivos e iguais
períodos de tempo.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço anual, depois de deduzida
a percentagem para o fundo de reserva legal, terão a aplicação que a
assembleia geral determinar, mesmo por maioria simples.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios e expedidas, pelo menos,
com 15 dias de antecedência, salvo nos casos em que a lei determinar
formalidades e prazos especiais de convocação.

§ único. Os sócios podem fazer-se representar pelas pessoas refe-
ridas no n.º 5 do artigo 249.º do Código das Sociedades Comerciais e,
ainda, por advogado.

ARTIGO 11.º

Serão de conta da sociedade todas as despesas necessárias à sua
constituição, legalização, publicações e registos, ainda que efectuadas
pelos sócios em seu nome.

ARTIGO 12.º

Nos termos da alínea b), n.º 4 do artigo 202.º do Código das Soci-
edades Comerciais, quaisquer dos gerentes ficam desde já autorizados
a efectuar o levantamento do capital depositado no Barclays Bank
PLC, antes do registo definitivo na competente Conservatória, para
aquisição de equipamentos e outras despesas correntes da sociedade.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050296
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URBIBOA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 335/030408; identificação de pessoa colectiva n.º 506524477;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/030408.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma URBIBOA � Gestão Imobiliária, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Cecília Meireles, 25, na freguesia de São
Domingos de Benfica, em Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como transferir ou
encerrar quaisquer sucursais, filiais, delegações ou outras formas de
representação social, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto:
a) O exercício da indústria de construção civil, de conta própria ou

alheia e o comércio com ela relacionado;
b) A promoção imobiliária designadamente, a aquisição de imóveis

para construção, a venda de imóveis cuja construção ou reconstrução
se efectue ou promova, a aquisição e revenda de prédios, especial-
mente adquiridos para esse fim e, ainda, a administração e gestão
imobiliária.

§ único. A sociedade poderá participar livremente como sócia de
responsabilidade limitada ou ilimitada em sociedades nacionais ou es-
trangeiras, com objecto igual ou diferente do seu e, bem assim, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Fernando
Pedro dos Santos Alves e Maria João Santos da Silva Ramos Alves.

2 � Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá exigir presta-
ções suplementares de capital até ao montante de 7500 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão, total ou parcial de quotas, é livre entre sócios, ca-
recendo nos restantes casos do consentimento da sociedade, a quem
fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar.

2 � Se a sociedade prescindir do direito de preferência, ou não o
puder usar por impossibilidade legal, será o mesmo deferido aos restan-
tes sócios, na proporção das quotas que já possuírem, se houver mais
do que um interessado.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios
Fernando Pedro dos Santos Alves e Maria João dos Santos da Silva
Ramos Alves que desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Os gerentes poderão delegar num deles individualmente ou em

conjunto com outro competência para determinados negócios ou es-
pécie de negócios e a sociedade poderá constituir mandatários.

4 � À gerência cabem os mais amplos poderes para a condução
dos negócios sociais, ficando-lhe porém vedado responsabilizar a so-
ciedade em letras de favor, fianças, subfianças ou em quaisquer actos
estranhos ao objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Com observância das disposições legais aplicáveis, a sociedade
poderá amortizar, parcial ou totalmente, qualquer quota, nos casos
seguintes:

a) Falência ou insolvência do sócio titular;
b) Cessão de quotas sem observância do disposto no artigo 4.º;
c) Arresto, arrolamento ou penhora ou qualquer forma de apreen-

são judicial de quotas;
d) Venda ou adjudicação judiciais de quotas;
e) Morte, inabilitação ou interdição do sócio titular;
f) Se, por efeito de partilha em vida do sócio, seja por motivo de

divórcio, separação judicial ou qualquer outro, a quota lhe não fique a
pertencer;

g) Se o sócio exceder os seus direitos sociais ultrapassando mani-
festamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes e
pelo fim social ou económico desses direitos;

h) Quando um sócio violar reiteradamente os seus deveres sociais;
i) Quando relativamente a um sócio, se verificar um comporta-

mento desleal, ou gravemente perturbador do funcionamento da so-
ciedade, susceptível de lhe causar graves prejuízos;

j) Por acordo com o titular;
2 � À excepção do caso previsto na alínea j), a amortização será

realizada pelo valor da quota determinado pelo último balanço apro-
vado há menos de seis meses, ou por balanço efectuado à data e cer-
tificado por um revisor oficial de contas, sendo o valor determinado
pago em duas prestações semestrais sucessivas.

3 � No caso de morte do titular da quota, só haverá direito à
amortização, se os sucessores, ou herdeiros da quota não forem o
cônjuge sobrevivo, os ascendentes ou descendentes do sócio falecido.

ARTIGO 7.º

O lucro líquido representado no balanço anual, depois de feitas as
necessárias amortizações e provisões, aprovadas pela assembleia ge-
ral, terá a seguinte aplicação:

a) 5% para o fundo de reserva legal, até que atinja o montante
igual ao do capital social;

b) O remanescente terá o destino que a assembleia geral deliberar
por maioria simples.

ARTIGO 8.º

1 � Fica interdito a qualquer dos sócios em nome pessoal ou atra-
vés da sociedade ou associação em que intervenha ou de que faça parte,
o exercício de actividades idênticas às da sociedade, sem o consenti-
mento expresso desta, sob pena de a respectiva quota poder ser amor-
tizada pela sociedade, e de incorrer em responsabilidades por indem-
nizações de perdas e danos.

2 � Em caso de amortização, esta será realizada pelo valor da
quota, determinado pelo último balanço aprovado há menos de seis
meses, ou balanço efectuado à data e certificado por um revisor ofi-
cial de contas, sendo o valor determinado pago em duas prestações
semestrais sucessivas.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência, nos termos
da lei.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002361401

TAVERNA DO EMBUÇADO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 304/030331; identificação de pessoa colectiva n.º 506257347;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/030331.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Taverna do Embuçado � Actividades
Hoteleiras, L.da e tem a sua sede no Beco dos Curtumes, 10, freguesia
de São Miguel, em Lisboa.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto actividades hoteleiras, turística e
similares. Actividades de restaurante, casa de fado, comércio de anti-
guidades, obras de arte e objectos de decoração.

2 � A sociedade poderá nos termos legais, subscrever, adquirir ou
alienar participações de toda a espécie, tomar parte ou interessar-se
por qualquer forma e com qualquer outra entidade, noutras socieda-
des, empresas, agrupamentos complementares, consórcios ou asso-
ciações, existentes ou a constituir, seja qual for o objecto, tipo, lei
reguladora ou nacionalidade, bem como a fazer-se representar nos
respectivos órgãos sociais e praticar todos os actos necessários a es-
ses fins.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de
4000 euros, pertencente ao sócio Pedro Anselmo Ferreira de Sousa
Guerra e uma no valor de 1000 euros pertencente ao sócio Nuno Maria
Belo Rebelo de Andrade.
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ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

Podem ser pedidos aos sócios suprimentos a remunerar nos termos
do respectivo contrato que dependerá de prévia deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A administração dos negócios da sociedade e a sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente compete ao sócio Pedro
Anselmo Ferreira de Sousa Guerra, para tanto designado desde já ge-
rente.

ARTIGO 7.º

A fiscalização da sociedade compete a um técnico oficial de quotas
ou a uma sociedade de técnicos oficiais de contas.

ARTIGO 8.º

A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos e
contratos:

a) Pela assinatura do gerente;
b) Pela assinatura de um procurador nos limites dos poderes que

lhe forem conferidos.

ARTIGO 9.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas, a estranhos, nestes se
incluindo os familiares, dependerá sempre do consentimento da so-
ciedade que, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo,
terão o direito de preferência na aquisição da quota.

2 � Preferindo mais de um sócio a quota alienadas será dividida
pelos sócios preferentes, na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o próprio sócio que dela for titular;
b) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
c) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou se

a quota de qualquer dos sócios for dada em penhor, penhorada ou
arrestada, sem que nestes dois últimos casos seja deduzida oposição,
judicialmente julgada procedente, pelo respectivo sócio;

d) Se, sendo pessoa colectiva, se dissolver;
e) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou separação

de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a pertencer
inteiramente ao seu titular inicial;

f) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular;
g) Quando a quota seja cedida com violação das regras de consenti-

mento e de preferência estabelecidas no artigo 9.º deste contrato;
h) Quando o titular dolosamente prejudicar a sociedade no seu bom

nome ou no seu património.
2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização será:
a) Nos casos das alíneas a) e b) do número anterior, o valor acor-

dado entre as partes;
b) Nos casos das alíneas c), d), e) e f) do número anterior, o valor

da quota resultante do último balanço;
c) Nos casos das alíneas g) e h) do número anterior, o valor nomi-

nal da quota.
3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assembleia

geral que a deliberar, podendo em qualquer caso, o pagamento do valor
da quota em causa ser efectuado a pronto ou em seis prestações tri-
mestrais e iguais, conforme a assembleia geral decidir.

ARTIGO 11.º

1 � As assembleias gerais, sempre que a lei não estabeleça forma
e prazo especiais de convocação, serão convocadas por meio de car-
tas registadas com aviso de recepção, endereçadas com a antecedên-
cia mínima de 15 dias e da respectiva convocação constará sempre a
indicação dos assuntos a tratar.

2 � Contudo serão válidas as deliberações tomadas por qualquer
das formas prescritas pelo artigo 54.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 12.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço, depois de efectuadas
as deduções obrigatórias e quaisquer outras que a assembleia geral de-

libere para criação de fundos especiais ou provisões, serão divididos
pelos sócios na proporção das suas quotas.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade apenas se dissolve nos casos previstos na legisla-
ção aplicável às sociedades por quotas.

2 � Dissolvendo-se a sociedade, a assembleia geral nomeará a pessoa
ou pessoas que exercerão o cargo de liquidatários.

ARTIGO 14.º

A gerência fica desde já autorizada a movimentar o capital social
a fim de fazer face a despesas relacionadas com a constituição da
sociedade.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000605621

ORGANIX, EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 348/030411; identificação de pessoa colectiva n.º 506230171;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/030411.

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

1.º

A sociedade adopta a firma ORGANIX, Exploração de Restau-
rantes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de André Valente, 6,
3.º, F, na freguesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurantes, bares e
similares.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e é representado por três quotas: uma no valor nominal
de 2000 euros, pertencente ao sócio Andreis Frederick Van Huyssteen
e duas no valor nominal de 1500 euros cada uma, pertencendo uma a
cada um dos sócios Armando Augusto Malgueiro e Fausto Luigi Airoldi.

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.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, ficando desde
já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

5.º

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

6.º

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

7.º

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.
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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.

29 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002956596

SERVISHORE � SERVIÇOS DE CONSULTORIA
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 327/030407; identificação de pessoa colectiva n.º 504640909;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/030407.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SERVISHORE � Serviços de
Consultoria Internacional, L.da, com sede na Avenida de 5 de Outubro,
204, 6.º, B, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade des-
locar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir sucursais, agências, filiais, delegações ou ou-
tras formas de representação em qualquer ponto do território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade em por objecto a prestação de serviços de contabilida-
de e auditoria; prestação de serviços de gestão e engenharia na área
industrial e comercial; formação profissional; estudos de mercado;
análises técnico-económico-financeiras de empresas; comercialização
de software; prestação de serviços de consultoria na área de comércio
internacional e marketing.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 4500 euros, pertencendo à sócia Keyland Holding
Company L.td e uma de 500 euros pertencendo ao sócio Ovídio Fran-
cisco Oliveira Leão de Macedo.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, mesmo entre sócios, fica dependente do
consentimento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-
cia, direito que se devolverá aos sócios não cedentes, se aquela, dele,
não quiser usar.

2 � Fica desde já autorizada a divisão de quotas para efeitos de
cessão parcelada ou parcial.

3 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou insolvente, ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem consentimento da sociedade, e se o titular da quota
se conduzir de forma a prejudicar os interesses da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem estabelecidos em assembleia geral;

2 � Serão exigíveis prestações suplementares até ao décuplo do
valor do capital social, se a assembleia geral assim o deliberar por
unanimidade.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade poderá não ser remunerada conforme
vier a ser deliberado, em assembleia geral e fica a cargo de um geren-
te, sócio ou não.

2 � Fica desde já nomeado gerente Ovídio Francisco Oliveira Leão
de Macedo.

3 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.
4 � Os poderes do gerente não compreendem a prestação de ga-

rantias reais ou pessoais, a dívidas de outras entidades, salvo se hou-
ver justificado interesse da sociedade.

5 � A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar levantamen-
tos, da conta, em nome da sociedade, para aquisição de mercadorias e

bens, do giro comercial, e, ainda para liquidação das despesas com a
constituição e registo, bem como, a partir desta data, a celebrar quais-
quer negócios jurídicos, por conta da sociedade, no âmbito do respec-
tivo objecto.

ARTIGO 7.º

Sempre que a lei não exija outras formalidades e prazos, as
assembleia gerais serão convocadas, por cartas registadas com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, pelo
que fica desde já conferida à gerência a necessária autorização para
proceder ao levantamento do capital social depositado, com vista à
satisfação das despesas emergentes deste contrato, suas publicações e
registo, e de equipamentos e mercadorias adquiridos ou a adquirir.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050300

RIGUADIANA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 420/670111; identificação de pessoa colectiva n.º 500232695;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 12/021205.

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

Designação do secretário suplente, em 4 de Novembro de 2002,
Cláudia Cristina São José Ferreira Madaleno Paula, casada, residente
na Rua do Ouro, 88, Lisboa.

Período: até ao final do mandato em curso de 2001/2003.

31 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001187602

RIGUADIANA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula n.º 37 420/
670111; identificação de pessoa colectiva n.º 500232695; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 8/030206.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Ludgero Francisco Fernandes
Pereira, por renúncia em 27 de Novembro de 2002.

31 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001017197

RIGUADIANA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37420/670111; identificação de pessoa colectiva n.º 500232695;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 25/030630.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património das sociedades in-

corporadas para a incorporante.
Sociedade incorporante: FOGGIA � SGPS, S. A., Rua do Ouro, 88, Lisboa.
Sociedades incorporadas: PETROFINAC, Sociedade Gestora de

Participações Sociais, S. A., Rua do Duque de Palmela, 11, Lisboa;
TOTTAFINANCE � Serviços Financeiros, SGPS, S. A., Avenida do
Engenheiro Duarte Pacheco, Amoreiras, torre 1, 6.º, Lisboa.

RIGUADIANA, SGPS, S. A.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002104670

RIGUADIANA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 420/670111; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500232695; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22; número e data
da apresentação: 15/030508.

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

A administradora Banco Totta & Açores, S. A., designou José
Fernandes Caeiro, casado, residente na Rua do Duque de Palmela, 11,
7.º, Lisboa, para exercer o cargo em nome próprio.

Em 8 de Maio de 2003. � Com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2002.

4 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2000605214

SOUSA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 885/560509; identificação de pessoa colectiva n.º 500419833;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 39 e 40/030513.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de António Calvinho Curtinhas, por
renúncia em 28 de Março de 2003, e foi alterado parcialmente o
contrato, quanto aos artigos 3.º, 5.º, 6.º, 8.º e 9.º que passaram a ter
a seguinte redacção:

Eliminado: artigo 10.º

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
cada uma delas a cada um dos sócios Álvaro Luís da Conceição e Maria
Helena Pereira da Silva do Ó Passos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, 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 assinatura de um ge-
rente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Álvaro Luís da
Conceição e Maria Helena Pereira da Silva do Ó Passos.

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 8.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, noutras socie-
dades de responsabilidade limitada ou ilimitada ou em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
não, no todo ou em parte, com o da ora sociedade, bem como agru-
par-se em consórcios.

ARTIGO 9.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.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002391378

TRANSPORTES ALFREDO TEIXEIRA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 876; identificação de pessoa colectiva n.º 500287767; nú-
mero e data da entrada: 5949/030626.

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

Está conforme o original.

28 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005942561

VERBO POSTAL � CENTRO DE DIFUSÃO DIRECTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 411; identificação de pessoa colectiva n.º 501248340; nú-
mero e data da entrada: 8504/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051330

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA GOUXA E ATELA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 119; identificação de pessoa colectiva n.º 500449694; nú-
mero e data da entrada: 8051/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051136

VISTA AÉREA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8954; identificação de pessoa colectiva n.º 504462253; núme-
ro e data da entrada: 8250/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051420

VEIGA & COSTA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6895; identificação de pessoa colectiva n.º 502194227; núme-
ro e data da entrada: 8519/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051314

VEDASUL � VEDANTES DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1058; identificação de pessoa colectiva n.º 501133232; núme-
ro e data da entrada: 8145/030702.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe que, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003503790

SPRU, SOCIEDADE PROMOTORA DE RESIDÊNCIAS
UNIVERSITÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9456; identificação de pessoa colectiva n.º 504481614; núme-
ro e data da entrada: 8222/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003503897

OPÇÃO � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6134; identificação de pessoa colectiva n.º 503875716; núme-
ro e data da entrada: 9163/030704.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051209

ORGANIZAÇÕES KAKU � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6086; identificação de pessoa colectiva n.º 503466603; núme-
ro e data da entrada: 9266/030704.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003596054

ONI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INFOCOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 715; identificação de pessoa colectiva n.º 505609541; nú-
mero e data da entrada: 9350/030704.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051217

VIDEOGRAF � CENTRO DE COMPOSIÇÃO
ELECTRÓNICA E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 936; identificação de pessoa colectiva n.º 501418407; nú-
mero e data da entrada: 8429/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051411

S3 � SISTEMAS, SOFTWARE E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1885; identificação de pessoa colectiva n.º 502378115; núme-
ro e data da entrada: 8773/030704.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002953317

OSVALDO NOGUEIRA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8125; identificação de pessoa colectiva n.º 504050907; núme-
ro e data da entrada: 9459/030704.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2001091710

ORÇAMENTAL � CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8702; identificação de pessoa colectiva n.º 504225766; núme-
ro e data da entrada: 9351/030704.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051195

SILVA & QUINTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 883; identificação de pessoa colectiva n.º 500547165; nú-
mero e data da entrada: 9681/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051268

SIMÕES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 085; identificação de pessoa colectiva n.º 500479860; nú-
mero e data da entrada: 9679/030704.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe que, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002373353

SIORTO � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ORTOPEDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 288; identificação de pessoa colectiva n.º 500251177; nú-
mero e data da entrada: 9659/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051276

SOCIEDADE PREDIAL SETUBALENSE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 038; identificação de pessoa colectiva n.º 500261644; nú-
mero e data da entrada: 9377/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051284

SEQUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7010; identificação de pessoa colectiva n.º 503721514; núme-
ro e data da entrada: 9434/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002483582

SELMICONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4564; identificação de pessoa colectiva n.º 503051187; núme-
ro e data da entrada: 9524/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051250

SGIT � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 150; identificação de pessoa colectiva n.º 506405346; nú-
mero e data da entrada: 9378/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003503250

SILVA FERREIRA & NOLASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6502; identificação de pessoa colectiva n.º 500450285; núme-
ro e data da entrada: 9368/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2001094779

OREY � SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1497; identificação de pessoa colectiva n.º 501190600; núme-
ro e data da entrada: 9233/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051306

ORQUÍDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 227; identificação de pessoa colectiva n.º 500479100; nú-
mero e data da entrada: 9450/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003535780

OFICINA DE MARCENARIA RUESCH, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 616; identificação de pessoa colectiva n.º 501588337; nú-
mero e data da entrada: 9395/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051292

SALÃO DE CABELEIREIRO DE HOMENS LOPES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 712; identificação de pessoa colectiva n.º 500836515; nú-
mero e data da entrada: 9174/030704.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe que, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051241

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9015; identificação de pessoa colectiva n.º 504663402; núme-
ro e data da entrada: 9559/030704.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051233

RODRIGUES & MÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 349; identificação de pessoa colectiva n.º 500651337; nú-
mero e data da entrada: 9673/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005958069

TECNEP � ESTUDOS E PROJECTOS
DE DESENVOLVIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 734/801013; identificação de pessoa colectiva n.º 500924821;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 38/030528.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 50 000 euros para 100 000 euros, tendo sido alte-
rado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: duas quotas, uma no valor
nominal de 23 500 euros e outra no valor nominal de 2500 euros,
ambas pertencentes à sócia CONDUTA � Águas e Electricidade, L.da;
duas quotas, uma no valor nominal de 26 500 euros e outra no valor
nominal de 47 500 euros, ambas pertencentes ao sócio Domingos António
Cidade Pereira de Moura.

ARTIGO 4.º

§ 1.º A sociedade considera-se validamente obrigada com a assina-
tura de qualquer um dos gerentes.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050482

VALGEST � IMOBILIÁRIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 221/881214; identificação de pessoa colectiva n.º 502076992;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 10 e 11/030618.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador-único Rolando João Pires Teixeira,
por destituição em 21 de Março de 2003 e a seguinte designação:

Designação de administrador-único, em 21 de Março de 2003.
Período: até ao final do mandato em curso de 2002/2005, José

Geraldes Pinto, casado, residente na Rua de Vasco da Gama, 52, Alto
do Lagoal, Caxias.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050431

OBRECOL � OBRAS E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 148/581009; identificação de pessoa colectiva n.º 500205469.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
os seguintes actos:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 21, apresentação n.º 31/
030429. � Cessação das funções de Urbano Alonso Nieto, Miguel
Angel Estallo Romero, Alfonso Costa Cuadrench e Jesus Maria Calvo
Iñarra, por renúncia em 11 de Dezembro de 2002.

Inscrição n.º 24, apresentação n.º 32/030429. � Designação de
administradores, em 17 de Fevereiro de 2003.

Período: até ao final do mandato em curso (2001/2004), Vasco
Manuel Drago de Sousa Uva, casado, residente na Avenida de Paris,
5, 2.º, direito, Lisboa � vice-presidente; vogais: José Manuel Nóvoas
de Pinho Gonçalves, casado, residente na Rua de José Maria Alves,
136, Canidelo, Vila Nova de Gaia; Jaime Dória Cortesão, casado, re-
sidente na Rua da Artilharia 1, 4, 2.º, direito, Lisboa; e António José
Palma de Oliveira e Silva, casado, residente na Rua de Joaquim António
de Aguiar, 41, 4.º, direito, Lisboa.

Em 29 de Abril de 2003. � Com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050440

RESTAURANTE A GÔNDOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 256/600418; identificação de pessoa colectiva n.º 500231249;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 53/030410.

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

Designação de gerente, por deliberação de 16 de Novembro de 2002,
Ana Paula da Silva Rodrigues Silveira, solteira, Rua de Garcia de
Resende, 7, Queijas, Oeiras.

31 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050415

OLIVPUB � SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 306/030401; identificação de pessoa colectiva n.º 506113612;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/030401.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade denomina-se OLIVPUB � Serviços de Marketing
e Publicidade, L.da, e tem a sua sede na Rua de Tierno Galvan, torre
3, 12.º, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

2 � O gerente ou qualquer dos gerentes nomeados pode deslocar a
sede social dentro do concelho de Lisboa ou para concelho limítrofe,
e pode criar sucursais, filiais, agências ou quaisquer outras formas lo-
cais de representação, quando e onde tenha por conveniente.
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3 � A sociedade fica desde já autorizada a participar em agrupa-
mentos complementares de empresas, bem como em sociedades com
objecto diferente, ou reguladas por lei especial, incluindo a participa-
ção como sócio de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na indústria, fabricação, armazena-
gem, distribuição, representação, transporte, importação, exportação
e comercialização, por grosso ou a retalho de produtos alimentares
de todos os tipos incluindo bebidas, de têxteis e afins, de artigos e
acessórios de vestuário, de artigos de couro, de calçado e respectivos
componentes, de pedras ornamentais, de mobiliário de escritório, de
equipamento de telecomunicações e respectivos componentes e so-
bressalentes, bem como a prestação de todos e quaisquer serviços,
directa ou indirectamente relacionados com as actividades supra refe-
ridas; fabricação, reparação, transformação, importação, exportação,
venda, aluguer e locação não financeira de máquinas, aparelhos e
equipamentos eléctricos, electrónicos ou mecânicos, de electrodomés-
ticos, de aparelhos de alta fidelidade, de computadores e outros equi-
pamentos informáticos e de material e maquinaria destinados à indús-
tria, construção civil e agricultura; prestação de serviços de consultoria,
publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião para os pro-
dutos e artigos referidos supra; prestação de serviços de processamento
de dados, contabilidade, auditoria e consultoria fiscal, empresarial e
de gestão; prestação de serviços nas áreas de marketing, de publicida-
de e de informática e organização de feiras e exposições; compra,
venda, distribuição, administração, aluguer e cessão, a qualquer título,
de todos os tipos de bens móveis; prestação de serviços de manuten-
ção, reparação, revisão, substituição e assistência técnica de todos os
tipos de bens móveis; construção, administração, compra de imóveis
para revenda; gestão de carteira própria de títulos; aquisição, venda,
cedência e qualquer outra forma de exploração de marcas registadas,
patentes, direitos de autor e direitos conexos; investimento através de
participações sociais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas, uma com o valor nomi-
nal de nominal de 4250 euros pertencente à sócia ARABCO, Ltd.,
outra com o valor nominal de 500 euros pertencente ao sócio António
Carlos da Silveira Pinheiro e outra com o valor nominal de 250 euros
pertencente à sócia Gabriela Guirar Mott.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 100 vezes o ca-
pital social.

2 � A deliberação destinada a exigir as prestações suplementares,
além de outros elementos necessários por imposição legal, deverá incluir
o número de parcelas em que os sócios poderão fasear o pagamento
das prestações, as quais não poderão exceder quatro.

3 � A sociedade poderá emitir obrigações ou quaisquer outros títu-
los negociáveis, nos termos e sob as condições previstas na lei.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão e divisão, total ou parcial, de quotas entre
sócios.

2 � A cessão, total ou parcial, a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, sendo reservado direito de preferência aos sóci-
os, em primeiro lugar, e à sociedade, em segundo.

3 � Para efeitos de alienação a estranhos, o sócio que queira ceder
a sua quota, informará do facto os demais sócios, por meio de carta
registada, com aviso de recepção, especificando o nome do adquirente,
o preço e demais termos e condições da cessão; e os destinatários,
por sua vez, deverão informar no prazo de 60 dias, contados da re-
cepção daquele aviso, e por igual via, se pretendem ou não exercer o
respectivo direito de preferência.

4 � No caso de mais de um sócio exercer o direito de preferência,
a quota a ceder será dividida na proporção das quotas dos sócios que
exerçam o seu direito.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade competem ao geren-
te ou gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � O gerente ou gerentes não serão remunerados, salvo se de outro
modo for deliberado em assembleia geral. A remuneração quando exista
pode consistir, total ou parcialmente, numa participação nos lucros.

3 � A sociedade pode nomear um mandatário ou procurador para
a prática de determinados actos, conferindo para tanto procuração.

4 � A sociedade obriga-se, em juízo e fora dele, quer activa quer
passivamente, com a assinatura de um gerente ou de um procurador
dentro dos limites da respectiva procuração.

5 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá de-
signar um secretário, e respectivo suplente, ao qual caberá exercer as
funções que legalmente lhe estão cometidas.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer gerente,
por sua iniciativa ou a pedido de um dos sócios.

2 � Salvo quando a lei exija outras formalidades ou estabeleça
prazo mais longo, as assembleias gerais serão convocadas por meio
de carta ou telecópia registada, expedida com a antecedência mínima
de oito dias, a qual deverá indicar a ordem de trabalhos.

3 � A representação voluntária de um sócio, em deliberação que
admita tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar, adquirir ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro,
qualquer quota sempre que venha a verificar-se algum ou alguns dos
factos a seguir mencionados:

a) Acordo de sócios;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito a

procedimento judicial executivo, e estiver para se proceder ou já ti-
ver procedido à arrematação, adjudicação ou venda judicial ou
extrajudicial a pessoa estranha;

c) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não
for adjudicada ao seu titular ou a um seu descendente;

d) O sócio recorrer à respectiva quota, ou parte dela, para garantia ou
caução de alguma obrigação, sem prévio consentimento da sociedade;

e) Infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da sua
quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir na
cessão, de harmonia com o disposto no artigo 5.º do pacto social.

2 � A contrapartida da amortização da quota nos casos previstos
nas alíneas b), c), d) e e) do n.º 1, se a lei não dispuser de outro modo,
será igual ao valor da quota segundo o último balanço legalmente
aprovado.

ARTIGO 9.º

1 � O ano social é o ano civil, e os lucros líquidos apurados em
cada balanço, depois de deduzidos 10% para fundo de reserva legal,
até que este atinja metade do capital social, serão divididos pelos
sócios, salvo se outro destino lhes for atribuído por deliberação da
assembleia geral.

2 � Podem ser autorizados adiantamentos sobre os lucros desde
que observadas as disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 10.º

Para a resolução de quaisquer questões emergentes do presente
contrato é competente o foro da Comarca de Lisboa.

Disposição transitória

1 � Sem prejuízo do disposto no artigo 6.º, ficam desde já no-
meados os seguintes gerentes: Gabriela Guirar Mott, residente na Ave-
nida de Gaspar Corte Real, 209, Cascais.

2 � Qualquer dos gerentes fica desde já autorizado a efectuar le-
vantamentos da conta bancária da sociedade para fazer face a despe-
sas de constituição da mesma, nos termos do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais.

3 � Qualquer gerente fica desde já autorizado a celebrar quaisquer
negócios em nome da sociedade.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005050288

RODRIGUES & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 112; identificação de pessoa colectiva n.º 500502102; nú-
mero e data da entrada: 9663/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003663711
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ROQUE & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 111; identificação de pessoa colectiva n.º 500477000; nú-
mero e data da entrada: 9665/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003663720

RESTAURANTE MINIESPAÇO DE SÃO BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3963; identificação de pessoa colectiva n.º 502895446; núme-
ro e data da entrada: 9717/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005958034

RIBEIRO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9445; identificação de pessoa colectiva n.º 504353101; núme-
ro e data da entrada: 9366/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002525455

RICARDO PESCADINHA
& MARIA CELESTE MACHADO VAGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 143; identificação de pessoa colectiva n.º 501186530; nú-
mero e data da entrada: 9318/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005958042

RMG � CENTRO CLÍNICO DE FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9324; identificação de pessoa colectiva n.º 504483587; núme-
ro e data da entrada: 9158/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005958050

RESAQUA � TRATAMENTO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7694; identificação de pessoa colectiva n.º 503925390; núme-
ro e data da entrada: 9272/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003604561

RESTAURANTE CAFETARIA NOVA CAMPOLIDE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9448; identificação de pessoa colectiva n.º 504506048; núme-
ro e data da entrada: 9153/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005958018

RESPINT � RESTAURAÇÃO E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 373; identificação de pessoa colectiva n.º 505189518; nú-
mero e data da entrada: 9156/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005958026

RAMOS MARTINS & MANSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 699; identificação de pessoa colectiva n.º 500547297; nú-
mero e data da entrada: 9175/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003458573

RAPOSO CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 577; identificação de pessoa colectiva n.º 501601490; nú-
mero e data da entrada: 9628/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002532346
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REBELO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 180; identificação de pessoa colectiva n.º 500580502; nú-
mero e data da entrada: 9661/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2003663703

RECREATIVOS FRANCO � INDÚSTRIA DE JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9523; identificação de pessoa colectiva n.º 501778470; núme-
ro e data da entrada: 9690/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002373361

RAUL CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 998; identificação de pessoa colectiva n.º 500494479; nú-
mero e data da entrada: 9657/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005050881

RAUL & AURELINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 240; identificação de pessoa colectiva n.º 500658269; nú-
mero e data da entrada: 9700/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005050890

R. ALMEIDA & J. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8968; identificação de pessoa colectiva n.º 504970712; núme-
ro e data da entrada: 9171/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005050903

RAINHOS TOUR � TURISMO E ALUGUER
DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 884; identificação de pessoa colectiva n.º 506160505; nú-
mero e data da entrada: 9540/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005050911

O BRASÃO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8152; identificação de pessoa colectiva n.º 504059696; núme-
ro e data da entrada: 9146/030704.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005050857

VIRGOLINO & ADELINO COVANEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 300; identificação de pessoa colectiva n.º 500958017; nú-
mero e data da entrada: 8092/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2001123612

VIAFITNESS, GINÁSIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 991; identificação de pessoa colectiva n.º 506333442; nú-
mero e data da entrada: 8098/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2001123701

VIABILIZAR � VIABILIZAÇÃO DE PROJECTOS E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8173; identificação de pessoa colectiva n.º 504066374; núme-
ro e data da entrada: 8139/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051365

VERBO SGPS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7843; identificação de pessoa colectiva n.º 503976253; núme-
ro e data da entrada: 8499/030702.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe que, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051357

S. BENTO 318 � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6957; identificação de pessoa colectiva n.º 503713236; núme-
ro e data da entrada: 9034/030703.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2005051373

VOLUMETRIA � ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO
E INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 427; identificação de pessoa colectiva n.º 501691634; nú-
mero e data da entrada: 8358/030702.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Matias
da Silva. 2002954275

SECURIFÉNIX � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9137; identificação de pessoa colectiva n.º 504562037; núme-
ro e data da entrada: 13 890/030820.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000239131

VETEMOURAS � COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7014; identificação de pessoa colectiva n.º 503721379; núme-
ro e data da entrada: 2719/290502.

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 Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000164535

TÁXIS AIMASÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9266; identificação de pessoa colectiva n.º 504508466; núme-
ro e data da entrada: 2658/280502.

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 Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000164544

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PATTONGEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9903/010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505268990;
número e data da entrada: 14 701/180902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2000971547

CAJA DE AHORROS DE GALICIA � SUCURSAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8945/000323; identificação de pessoa colectiva n.º 980034817;
número e data da entrada: 14 940/200902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001109822

CALERA � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2012/820225; identificação de pessoa colectiva n.º 501159177;
número e data da entrada: 14 952/230902.

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 Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233510

CPV � CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6665/971209; identificação de pessoa colectiva n.º 504029886;
número e data da entrada: 15 120/250902.

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 Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233509

PERFUMARIAS M. JOSÉ � MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 365/940621; identificação de pessoa colectiva n.º 503215333;
número e data da entrada: 15 076/250902.

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 Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233507
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PEDRO MEIRELES, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4365/950510; identificação de pessoa colectiva n.º 503419370;
número e data da entrada: 15 017/240902.

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 Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233506

MONTE DAS ANTAS SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 488/901026; identificação de pessoa colectiva n.º 502435690;
número e data da entrada: 14 486/120902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233505

PIC � PLANO INTEGRADO DE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2404/910902; identificação de pessoa colectiva n.º 502612150;
números e data das entradas: 14 330, 14 332 e 14 334/090902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233504

CREATIVE LABS � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9957/010301; identificação de pessoa colectiva n.º 505299160;
número e data da entrada: 14 303/060902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233502

PEDRA BASE � FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6654/971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504030680;
número e data da entrada: 14 353/090902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233501

MARINA DO TEJO � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4079/950126; identificação de pessoa colectiva n.º 503344303;
número e data da entrada: 14 349/090902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233500

CONFECÇÕES CECIRLIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5856/970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503795240;
número e data da entrada: 14 135/040902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233499

MOVIBEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1205/911129; identificação de pessoa colectiva n.º 502662514;
número e data da entrada: 14 359/090902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233498

MEGACELULAR � ACESSÓRIOS TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7212/980525; identificação de pessoa colectiva n.º 503830577;
número e data da entrada: 15 277/300802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233497

CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA DAVID SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6343/970714; identificação de pessoa colectiva n.º 503935018;
número e data da entrada: 15 239/300802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233496

PASTELARIA E CAFETARIA ESTRELA DA BAIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1533/810831; identificação de pessoa colectiva n.º 501198059;
número e data da entrada: 15 241/300802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233495
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PACISA PORTUGAL � PROTECÇÃO AUTOMÁTICA
CONTRA INCÊNDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1525/920323; identificação de pessoa colectiva n.º 502737409;
número e data da entrada: 15 240/300902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233494

CAMOMILA � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5468/960806; identificação de pessoa colectiva n.º 503699225;
número e data da entrada: 14 454/110902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233493

PARADA & LAMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 277/651119; identificação de pessoa colectiva n.º 500475679;
número e data da entrada: 14 852/190902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233492

MICROTELHA � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5731/961125; identificação de pessoa colectiva n.º 503771589;
número e data da entrada: 15 075/250902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233491

CONTILUSA � SOLUÇÕES CONTABILISTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9634/001128; identificação de pessoa colectiva n.º 503027316;
número e data da entrada: 15 015/240902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233490

CABELEIREIRO SOUSA NUNES & PESTANA FORTUNATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9210/000628; identificação de pessoa colectiva n.º 505006324;
número e data da entrada: 15 116/250902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233489

PAÇO DOS INFANTES � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8609/991129; identificação de pessoa colectiva n.º 504683691;
número e data da entrada: 15 038/240902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233488

PROMOTEMPO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 085/020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505589745;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020225.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PROMOTEMPO � Prestação de
Serviços de Representações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta do Charquinho, 25,
rés-do-chão direito, em Lisboa, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços, reposi-
ção e promoção de produtos nas grandes e pequenas superfícies, no-
meadamente calçado, vestuário, higiene e limpeza, produtos alimen-
tares, bijutaria e quinquilharias, louças e afins; representações, publicidade
e marketing; selecção, orientação e formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 7000 euros titulada pelo sócio José João Martins e
outra do valor nominal de 500 euros titulada pelo sócio José João
Fernandes Martins.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José João Martins.

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.

7 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005070599
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PRETO E BRANCO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 081/020221; identificação de pessoa colectiva n.º 973857420;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 40/020221.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 200 000$ para 6000 euros, tendo os artigos 1.º (corpo), 3.º e 5.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Preto e Branco � Sociedade de Constru-
ções, L.da e tem a sua sede na Rua de João de Castilho, 11, 2.º direito,
em Lisboa, freguesia da Ajuda.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros, e
corresponde à soma das quotas dos sócios, uma no valor nominal de
5500 euros do sócio Carlos Vicente Rainho e uma do valor nominal
de 500 euros da sócia Vitória Maria da Silva Lopes.

ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos actuais sócios, Carlos
Vicente Rainho e Vitória Maria da Silva Lopes, que desde já ficam
nomeados gerentes.

§ único. A Sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233465

MADRIGAZ � DESIGN E ARQUITECTURA DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4637/950905; identificação de pessoa colectiva n.º 503488070;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/020219.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 2.º n.º 1, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: comércio de flores frescas, se-
cas, preservadas, artificiais e outros artigos para decoração. Execução
de projectos de design e arquitectura de interiores, fiscalização e
acompanhamento de obras, consultadoria (no âmbito da arquitectura,
design e decoração), comércio, importação e exportação de mobili-
ário, artigos de decoração e flores frescas.

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

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233466

PLANIMAPA, TOPOGRAFIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7741/981220; identificação de pessoa colectiva n.º 504471414;
número e data da entrada: 14 888/200902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233514

MANGAZ, MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5420/960722; identificação de pessoa colectiva n.º 503687677;
números e data das entradas: 14 758 e 14 759/190902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos 2000 e 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233513

CAFÉ PALLADIUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4911/960108; identificação de pessoa colectiva n.º 503556866;
número e data da entrada: 14 887/200902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233512

PASTELARIA O SONHO DOS PRÍNCIPES
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5327/960621; identificação de pessoa colectiva n.º 503664782;
número e data da entrada: 14 612/160902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233511

PRATES FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9967/010306; identificação de pessoa colectiva n.º 505313219;
número e data da entrada: 14 644/170902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233534

CASA DO VALE COMINHO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9574/001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505043360;
número e data da entrada: 14 632/170902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233533

CANAPRI � GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9181/000615; identificação de pessoa colectiva n.º 504852019;
número e data da entrada: 14 624/170902.
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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.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233532

MARIA DA CONCEIÇÃO MASCARENHAS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8149/990527; identificação de pessoa colectiva n.º 504443534;
número e data da entrada: 14 654/170902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233531

MACOLIDE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DE CAMPOLIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 752/910305; identificação de pessoa colectiva n.º 502520655;
número e data da entrada: 14 643/170902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233529

PAULO INÁCIO � ARMAS E MUNIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 496/620907; identificação de pessoa colectiva n.º 500370150;
número e data da entrada: 14 769/190902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233528

CIRRO � SERVIÇOS TECNONAVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3389/940323; identificação de pessoa colectiva n.º 503160652;
número e data da entrada: 14 745/180902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233526

CONSULBER � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3801/940929; identificação de pessoa colectiva n.º 503275948;
número e data da entrada: 14 841/190902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233525

COLINGEST � GABINETE TÉCNICO DE CONSULTADORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5830/961230; identificação de pessoa colectiva n.º 503794015;
número e data da entrada: 14 739/180902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233522

COSTA, ESCADA & ESCADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2276/930114; identificação de pessoa colectiva n.º 502913843;
número e data da entrada: 14 696/180902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233520

MARTINE � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4645/950906; identificação de pessoa colectiva n.º 503488119;
número e data da entrada: 14 853/190902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233518

COLÉGIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS TRADICIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3235/940120; identificação de pessoa colectiva n.º 503122984;
número e data da entrada: 14 845/190902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233516

PORFÍRIO ALVES & BARRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8204/210611; identificação de pessoa colectiva n.º 500722641;
número e data da entrada: 14 850/190902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233537

COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 857/910802; identificação de pessoa colectiva n.º 502607920;
número e data da entrada: 14 901/200902.
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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.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233536

MARTINS, BARATA & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 654/610915; identificação de pessoa colectiva n.º 500476039;
número e data da entrada: 14 771/190902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233535

MÁRIO BATISTA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 670/851008; identificação de pessoa colectiva n.º 501642587;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 11 e 12/020219.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 11/020219 � Cessação de
funções da gerente, Maria Arlete Pontes Parreira Batista por ter re-
nunciado em 31 de Dezembro de 2001.

Apresentação n.º 12/020219 � Nomeação de gerente, por delibe-
ração de 31 de Dezembro de 2001: Mário Alexandre Parreira Batista,
solteiro, maior, Campo Grande, 380, 3.º C, Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233545

COMUTEX, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VIDEOTEX, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 424/870401; identificação de pessoa colectiva n.º 501806466;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/020125.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 000 000$ para 50 000 euros, tendo os artigos 2.º n.º 1 e 4.º fica-
do com a seguinte redacção:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Falcão, 31, 1.º
esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, em Lisboa.

4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros.
2 � O capital é representado por 10 000 acções de 5 euros cada

uma.
3 � As acções são ao portador e livremente convertíveis, dentro

das condicionantes legais.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233544

PROTHÉ � PROSPECTIVA E TEMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2663/821103; identificação de pessoa colectiva n.º 501359915;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/020221.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233517

CENTRO DE REABILITAÇÃO E REPOUSO SANTA RITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 439/880605; identificação de pessoa colectiva n.º 501990089;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/020219.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e
corresponde à soma de três quotas duas de valor nominal de 1875 euros
pertencente cada uma respectivamente aos sócios Arlindo José Serô-
dio e ao sócio Carlos Alberto de Magalhães Serôdio e outra de valor
nominal de 1250 euros pertencente à sócia Maria de Lurdes Fernandes
Magalhães Serôdio.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233530

PASTELARIA ESTRELA DOURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 482/800627; identificação de pessoa colectiva n.º 501049622;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 53/020220.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas de valor nominal de
2500 euros cada e pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos
Manuel Marques Simões e Francisco de Jesus Moura respectivamente.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233524

CASSEFAZ � ESPECTÁCULOS, VÍDEOS
E PUBLICAÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1446/900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502295570;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/020222.

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

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
4750 euros pertencente ao sócio Luís Miguel de Matos Abreu dos
Santos e outra no valor nominal de 250 euros pertencente à sócia
Maria José de Matos Abreu dos Santos.
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2 �Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao triplo do capital social, me-
diante deliberação em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233521

CONSTROILIMPA � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1906/920812; identificação de pessoa colectiva n.º 502818484;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/020220.

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, acha-se integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios que são as
seguintes: uma de 2500 euros pertencente ao sócio António Fernando
Carvalho Ramalho, uma de 1500 euros pertencente à sócia Maria
Margarida dos Santos Romão, uma de 1000 euros pertencente ao sócio
José Manuel Martins Gonçalves Roberto.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233519

MATIAS & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 001/830505; identificação de pessoa colectiva n.º 501373772;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/020220.

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 é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 2500 euros pertencente ao sócio António Cardoso Matias e outra
de 2500 euros pertencente à sócia Maria Emília Albino Pedro Cardo-
so Matias.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233548

PLURIARTE � SOCIEDADE EDITORA DE EXCLUSIVOS
DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 697/840710; identificação de pessoa colectiva n.º 501532552;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 49/020222.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro já entrado na
caixa social é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes

quotas: uma de 3750 euros da sócia Maria Felicidade Pina da Silva
Ribeiro Rebordão e uma quota de 1250 euros do sócio António José
Ribeiro Oliveira Rebordão.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233547

COMUTEX, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VIDEOTEX, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 424/870401; identificação de pessoa colectiva n.º 501806466;
inscrição n.º 9; data da apresentação: 020221.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 51/020221 � Nomeação dos órgãos sociais, por
deliberação de 26 de Janeiro de 2002, para o triénio de 2002/2004.

Administrador único: Ana Maria de Mesquita Chaves Capinha, di-
vorciada, Rua de Damasceno Monteiro, 88, rés-do-chão direito (tra-
seiras), Lisboa.

Fiscal único: L. Graça, R. Carvalho & M. Borges, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, Rua de Braamcamp, 9, 2.º direito,
Lisboa; Manuel Fernando de Andrade Borges, revisor oficial de con-
tas, Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 73, 7.º direito, Almada,
suplente.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233546

CASCIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 083/020222; identificação de pessoa colectiva n.º 505677059;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/020222.

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

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que integra a escritura lavrada a
fls. 38, do livro de notas para escrituras diversas n.º 510-L, do 5.º
Cartório Notarial de Lisboa.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CASCIMO � Sociedade
Imobiliária, S. A. e rege-se pelos presentes estatutos e pela lei.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Conse-
lheiro Fernando de Sousa, 19, 18.º, freguesia de Campolide.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe por decisão do órgão de administração.

3 � A Sociedade poderá, por decisão do órgão de administração,
criar, deslocar ou encerrar sucursais, agências, delegações, filiais ou
qualquer outra forma de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a compra de prédios rústicos e urba-
nos para revenda, a administração e valorização dos mesmos prédios,
compreendendo-se, ainda, no objecto social a exploração agrícola,
silvícola e pecuária dos prédios rústicos.

ARTIGO 4.º

1 � A Sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des como forma de exercício de actividades, relacionadas ou não com
o objecto social, mediante prévia deliberação dos accionistas.
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2 � A Sociedade pode ainda adquirir acções, obrigações e demais
títulos e gerir a carteira de títulos a ela pertencente.

ARTIGO 5.º

A Sociedade dura por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros dividido em 50 000 acções cada com o valor nomi-
nal de 1 euro.

ARTIGO 7.º

1 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador, recipro-
camente convertíveis, e serão representadas por títulos de 1, 5, 10,
100, 1000 e 5000 acções, os quais serão assinados pelo administrador
único, ou chancela da sua assinatura, por este autorizada.

2 � As acções poderão revestir a forma escritural, nos termos da
legislação aplicável e mediante prévia deliberação da assembleia geral.

3 � Os custos inerentes a qualquer conversão de acções de um para
outro tipo, ao agrupamento, desdobramento ou substituição de títulos
serão suportados pelos accionistas interessados.

ARTIGO 8.º

1 � A Sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto até
ao montante representativo de metade do capital social, nos termos
e condições que forem definidos em assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá deliberar a remição das acções pre-
ferenciais sem voto assim emitidas, pelo respectivo valor nominal,
eventualmente acrescido de um prémio, se tais possibilidades tiverem sido
previstas aquando da deliberação da assembleia geral que decidiu a emis-
são das referidas acções.

ARTIGO 9.º

Em caso de aumento de capital social, os accionistas têm o direito
de preferência na subscrição das novas acções e no rateio das não
subscritas na proporção das que ao tempo possuírem, salvo delibera-
ção em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

O órgão de administração fica desde já autorizado a aumentar o
capital social, por uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, até
ao limite máximo de 200 000 euros.

ARTIGO 11.º

A Sociedade pode emitir obrigações, convertíveis ou não em ac-
ções, bem como outros títulos de dívida que a lei permita, nos termos
e condições que forem definidos em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 � Poderão ser exigidas prestações acessórias de capital aos ac-
cionistas, na proporção das respectivas participações, até ao mon-
tante global correspondente a 30 vezes o capital social, mediante de-
liberação da assembleia geral, a qual determinará o carácter gratuito
das mesmas e os elementos dessa obrigação, designadamente os pra-
zos de realização e as condições de reembolso.

2 � As prestações acessórias poderão ter natureza pecuniária.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
de voto, desde que as suas acções estejam registadas, depositadas numa
instituição de crédito, ou, sendo acções ao portador não registadas ou
depositadas nos termos legais, desde que as mesmas sejam depositadas
na sociedade até 10 dias antes daquele em que a assembleia geral deva
reunir em primeira convocatória.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral

por quaisquer pessoas, sendo a representação conferida por carta dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral por perío-
dos de quatro anos, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral deve reunir nos três primeiros meses de
cada ano, quando seja apresentado pedido pelo órgão de administra-
ção ou pelo órgão de fiscalização, e ainda quando tal seja requerido
por accionistas que detenham pelo menos acções correspondentes ao
valor mínimo imposto pela lei.

2 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas com a
antecedência e nos termos previstos na lei.

ARTIGO 16.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria dos
votos dos accionistas presentes ou representados, salvo disposição em
contrário estabelecida na lei ou nos estatutos.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 17.º

1 � A administração e representação da Sociedade será exercida
pelo administrador único eleito em assembleia geral por um período
de dois anos civis, podendo ser reconduzido por uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que eleger o administrador único deverá
fixar ou dispensar a caução a prestar.

ARTIGO 18.º

1 � O administrador único terá os mais amplos poderes de gestão
e representação social que lhe forem conferidos por lei, pelos presen-
tes estatutos e pelas deliberações dos accionistas.

2 � Ao administrador único serão aplicáveis as disposições relati-
vas ao conselho de administração que não pressuponham a pluralidade
dos administradores.

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização da Sociedade compete a um fiscal único que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas, eleito por períodos de dois anos pela assembleia geral e
reelegíveis no cargo.

2 � O fiscal único será obrigatoriamente um suplente, que será
igualmente um revisor oficial de contas ou uma sociedade de reviso-
res oficiais de contas.

ARTIGO 20.º

Ao fiscal único aplicar-se-ão as disposições legais respeitantes ao
revisor oficial de contas e, subsidiariamente, na parte aplicável, as
disposições legais relativas ao conselho fiscal e respectivos membros.

CAPÍTULO V

Disposições diversas

ARTIGO 21.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a percen-
tagem para a constituição do fundo de reserva legal, têm o destino que
a assembleia geral deliberar dar-lhes, podendo ser destinados, no todo
ou em parte, para a constituição ou reforço de quaisquer fundos ou
reservas ou para a prossecução de outros fins considerados convenien-
tes pelos accionistas.

ARTIGO 22.º

A ser deliberado pelos accionistas em assembleia geral sócios atri-
buir remuneração aos membros eleitos para os corpos sociais, a mes-
ma será determinada pelos mesmos accionistas em assembleia geral
ou por uma comissão de vencimentos por ela eleita para este efeito.

ARTIGO 23.º

1 � Além dos casos previstos na lei, e sem prejuízo do estabelecido
no n.º 2 do artigo 15.º destes estatutos, a sociedade dissolve-se por deli-
beração tomada em assembleia geral em que estejam presentes ou repre-
sentados accionistas detentores de mais de metade do capital social.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liqui-
dação e partilha do património, em consequência da dissolução da
Sociedade, será feita extrajudicialmente através de liquidatário que será
o administrador único.

ARTIGO 24.º

Caso alguma das disposições destes estatutos se torne ineficaz, nula
ou inexequível, as restantes disposições manter-se-ão em vigor, de-
vendo os accionistas substituir aquelas disposições por outras efica-
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zes, válida e exequíveis com o teor e o sentido tanto quanto possível
equivalentes àquelas.

ARTIGO 25.º

Para todos os litígios entre a Sociedade e os accionistas, ou entre
estes, é competente o foro da sede da Sociedade, com renúncia a
qualquer outro.

CAPÍTULO VI
Disposições transitórias

ARTIGO 26.º

1 � Ficam desde já nomeados como presidente da mesa da
assembleia geral e como secretário para os próximos dois anos civis,
o Dr. Nuno de Meneses Rodrigues Pena, residente em Lisboa, com
domicílio profissional da Avenida do Conselheiro Fernando de Sousa,
19, 18.º, e Maria José Velho da Silva Dias, residente em Oeiras, na
Rua de Bartolomeu Dias, 2.

2 � Fica desde já nomeado como administrador único, com dis-
pensa de caução, para os próximos dois anos, José Manuel Velho da
Silva Dias, residente em Cascais, na Rua do Conde Ferreira, 14.

3 � Ficam desde já nomeados como fiscal único e suplente Hélia
Santos Duarte Félix, revisora oficial de contas n.º 991, com escritó-
rio na Rua de Ateneu Comercial, lote 4, em Santarém e Vítor Manuel
Rodrigues de Oliveira, revisor oficial de contas n.º 482, com escritó-
rio na Rua de Ramalho Ortigão, 17, 3.º, em Lisboa.

ARTIGO 27.º

O órgão de administração fica desde já autorizado, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 277.º do Código das Sociedades Comerci-
ais, a proceder ao levantamento do capital depositado, a fim de fazer
face às despesas inerentes à constituição e instalação da Sociedade,
designadamente com a aquisição de equipamento, pagamento de ren-
das e salários, aquisição de serviços, fornecimentos e imóveis rela-
cionados com a actividade da sociedade.

ARTIGO 28.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela Sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que, em
nome da Sociedade, sejam celebrados pelo órgão de administração a
partir da data da celebração da escritura de constituição e antes de
efectuado o registo definitivo na conservatória respectiva ficando para
o efeito, conferida a necessária autorização.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233560

CARVOARIA E VINHOS DO ESCONDIDINHO DO BAIRRO
DO AREEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 477/530505; identificação de pessoa colectiva n.º 500825564;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 17/020219.

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 da sócia Ma-
ria de Lurdes da Costa Fernandes, e uma de 250 euros do sócio
Franclim Manuel de Araújo Fernandes.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233559

COMERCIAL DA RUA DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 681/531026; identificação de pessoa colectiva n.º 500524882;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 35/020221.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração, e corresponde
à soma de três quotas, uma de 1880 euros, pertencente ao sócio José
Silva Santos, uma de 1620 euros, pertencente à sócia Balbina de
Almeida Costa Santos, e uma de 1500 euros, pertencente ao sócio
Rui Pedro Costa Santos.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233558

MERCEARIA FLOR DO MONTE PEDRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 059/601219; identificação de pessoa colectiva n.º 500459819;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/020222.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 10 000$ para 5000 euros, tendo a alínea c) ficado com a seguinte
redacção:

c) O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, corresponde à soma de duas quotas sendo uma no valor
de 3750 euros, pertencente ao sócio Cristiano Lopes Pinto da Gama
e outra no valor de 1250 euros, pertencente à sócia Maria Preciosa
Gonçalves Pereira da Gama.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233557

CASA MARCELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 969/610919; identificação de pessoa colectiva n.º 500503249;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/020220.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros representado por duas quotas iguais
de 2500 euros uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233556

MATEUS, MARTINS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 914/611102; identificação de pessoa colectiva n.º 500722757;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 25/020219.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
dividido em quatro quotas, sendo três quotas iguais de 750 euros, per-
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tencente aos sócios César Augusto Pais de Figueiredo Sampaio, João
Miguel Jorge Matrone e Maria da Conceição Jorge Sampaio e uma de
2750 euros pertencente à sócia Maria Helena da Cunha Jorge Sampaio.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233555

CABELEIREIRO DE SENHORAS TELMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 537/700831; identificação de pessoa colectiva n.º 500922225;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/020222.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 450 000$ para 5100 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a seguin-
te redacção:

4.º

O capital social é de 5100 euros, dividido em três quotas, de valor
nominal de 1700 euros cada, pertencentes a cada uma das sócias.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233553

CONFEITARIA S. LOURENÇO DE ALFAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 936/660717; identificação de pessoa colectiva n.º 500449120;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 25/020221.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao § único
ao artigo 3.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, conforme for deliberado em assembleia geral, até ao mon-
tante global do quádruplo do capital social que então vigorar e na
proporção das quotas de cada sócio.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233552

MENDES & TERESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 331/730320; identificação de pessoa colectiva n.º 500384681;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 56/020220.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo social, é de 5000 euros, correspondendo à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo a cada um
dos sócios.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233551

CETECREL � CENTRO TÉCNICO DE CONSTRUÇÕES
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 171/770228; identificação de pessoa colectiva n.º 500331383;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 53/020222.

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 valores
que constituem o activo, é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma
a cada uma das sócias Maria Helena Nunes Lampreia e Diana de
Lampreia de Arouca Pereira de Oliveira.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000233550

CARLOS ANTUNES & COSTA � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 204/020412; identificação de pessoa colectiva n.º 506026043;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020412.

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

1.ª Ercília Maria Sousa dos Santos Costa, número de identificação
fiscal 187199680, casada com Paulo José Gonçalves da Costa, sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de S. Sebastião
da Pedreira, concelho Lisboa, residente na Rua do Prado, 10, lugar de
Casais de Castelos, freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas; e

2.º Carlos Alberto Maia Antunes, número de identificação fiscal
114986436, casado com Graciete Maria Rodrigues Soares Antunes,
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Falagueira, Venda Nova, concelho de Amadora, residente na Avenida
da República, 1787, 1.º B, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

Que pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Antunes & Costa � Co-
mércio de Tintas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dondo, 403, rés-do-chão
direito, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agênci-
as ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de tintas, vernizes e
produtos similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Ercília Maria Sousa dos Santos Costa e Carlos Alberto Maia
Antunes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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.
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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 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

1 �Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos à sociedade.

ARTIGO 9.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.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005063169

M. M. BETTENCOURT, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 064/020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505994186;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020219.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Maria Miguel Alves de
Bettencourt Dias, número de identificação fiscal 213035332, natural
da freguesia de S. Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, solteira, maior,
residente na Rua do Tenente Coronel Ribeiro dos Reis, 8, 8.º esquer-
do, em Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 10521367 emitido
em 15 de Setembro de 2000 pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa e da cédula profissional n.º 2621 emitida pela Ordem dos
Médicos Dentistas.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. M. Bettencourt, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Tenente
Coronel Ribeiro dos Reis, 8, 8.º esquerdo, freguesia de S. Domingos de
Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
e dentários e meios auxiliares de diagnóstico.

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 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 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 complentares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com objec-
to diferente do seu.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005063150

MIGUEL & CRISTÓVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 065/020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505957620;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11 065/020219.

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

1.º Tiago Miguel Henriques Cristóvão, número de identificação fiscal
216884721, natural da freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, conce-
lho de Oeiras, solteiro, maior, residente na Avenida de Paulo VI, 16, 3.º
B, em Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 11278130 emitido em
16 de Fevereiro de 2001 Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Sérgio Miguel Gomes Coelho das Neves, número de identifica-
ção fiscal 218205228, natural da freguesia de S. Sebastião da Pedrei-
ra, concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Avenida de Roma,
88, 4.º direito, em Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 11306193 emitido em 26 de Abril de 1999 pelos Serviços de Iden-
tificação de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel & Cristóvão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Gomes
Pereira, 45-A, loja 18, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de material
informático, telemóveis e material de telecomunicações e serviços
relacionados com a venda de material informático, telemóveis e te-
lecomunicações.

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 3750 euros titulada pelo sócio Tiago Miguel Henriques
Cristóvão e outra no valor nominal de 1250 euros titulada pelo sócio
Sérgio Miguel Gomes Coelho das Neves.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Tiago Miguel Henriques
Cristóvão.

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.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005063134

QUARTZO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4017/950105; identificação de pessoa colectiva n.º 503333417;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 50/020221.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 50/020221 � Nomeação dos órgãos sociais, por
deliberação de 21 de Janeiro de 2002, para o triénio de 2002/2004.

Conselho de administração: Carlos Manuel Almeida Carvalho �
presidente; Maria Isaltina Paula Mestre Gomes; Godofredo João Amaro
Mendes Dias.

Fiscal único: Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José Jacob, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, Rua da Batalha do Viso, 93-A,
Setúbal; Rogério Carlos Guedes Coelho, revisor oficial de contas, ca-
sado, Avenida de D. João II, 8, 3.º frente, Setúbal, suplente.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005070556

CEDOZE � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 603/901012; identificação de pessoa colectiva n.º 502428260;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/020220.

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 realizado em dinheiro e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor de 4750 euros, perten-

cente ao sócio Álvaro Miranda Santos de Paiva Brandão, e outra de
250 euros pertencente à sócia Teresa Maria Pacheco de Miranda César
dos Santos de Paiva Brandão.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005063142

M. SANTOS & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 832/710112; identificação de pessoa colectiva n.º 500173540;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 65/020222.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 1.º e 3.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a usar a firma M. Santos & Graça, L.da e a
sua sede e estabelecimento passa a ser na Rua de Francisco Sanches,
27, 2.º, freguesia de Arroios, da cidade de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros, uma de
cada sócio.

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

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005070564

MAR 42 � ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 076/020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505830540;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020221.

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

João Manuel Mendez Caramês, número de identificação fiscal
123499372, natural da freguesia de Campo Grande, concelho de Lis-
boa e mulher Maria Inês de Andrade Rosado Bártolo Caramês, núme-
ro de identificação fiscal 193596679, natural da freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, casados sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residentes na Avenida de Columbano Bordalo
Pinheiro, 108, 7.º D, em Lisboa, titulares dos bilhetes de identidade,
respectivamente n.os 6047462 de 26 de Abril de 1999 e 7309603 de
9 de Abril de 1999, ambos emitidos pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a MAR 42 � Actividades Marítimo- Turís-
ticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de
Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 5.º, freguesia de S. Domingos de
Benfica, concelho de Lisboa, mas por simples deliberação da gerência
poderá a sede social ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá constituir,
mudar ou extinguir qualquer estabelecimento, agência, delegação ou
qualquer outra forma de representação social em qualquer local do
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão, administração e explo-
ração de actividades recreativas, nomeadamente aprazimento,
desportivas, culturais e de ensino; passeios turísticos; exploração de
embarcação com ou sem tripulação; promoção turística e vendas.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 8750 euros pertencente ao sócio João Manuel Mendez
Caramês e outra no valor nominal de 3750 euros pertencente à sócia
Maria Inês de Andrade Rosado Bártolo Caramês.

2 � Por deliberação de mais de 76% dos votos correspondentes
ao capital social, aos sócios poderão ser exigíveis prestações suple-
mentares de capital até ao dobro do capital social em cada momento
e na proporção das respectivas quotas, tudo nos termos da lei, poden-
do ainda qualquer dos sócios fazer suprimentos à sociedade.

ARTIGO 4.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 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.

2 � Por deliberação dos sócios, a quota amortizada poderá figurar no
balanço como tal, bem como, em vez da quota amortizada serem criadas
uma ou mais quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios
ou a terceiros.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes.

2 � Aos gerentes são dados os mais amplos poderes de represen-
tação, podendo confessar, desistir ou transigir em qualquer processo
judicial, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis ou imóveis,
dar ou tomar de arrendamento ou locação, contrair empréstimos ou
prestar garantias, para além de assegurarem a gestão corrente dos
negócios da sociedade. São-lhe igualmente atribuídos os poderes, para
em nome da sociedade participar no capital social de outras socieda-
des, seja qual for o seu objecto social, e associar-se, pela forma que
entenda conveniente, a quaisquer entidades singulares ou colectivas,
colaborar com elas através da sua direcção ou fiscalização e nelas
tomar interesse por qualquer forma.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
e contratos:

a) No tocante a actos cuja prática tiver sido especialmente delega-
da, pela assinatura do respectivo mandatário;

b) No que respeita aos demais actos de administração ou de gerên-
cia, pela assinatura de todos os elementos da gerência.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, sub-
fianças, letras de favor, sendo nulos e de nenhum efeito todos os actos
praticados e os contratos celebrados nestas condições, sem prejuízo de o
infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2005060062

LOURES

FILJOPAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 186;
identificação de pessoa colectiva n.º 505383721; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20030701.

Certifico que por escritura de 27 de Março de 2001, exarada de
fls. 64 a 65 do livro de notas para escrituras diversas n.º 219 do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre António Jorge Monteiro da
Costa e Paulo Jorge da Cruz Gonçalves, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FILJOPAS � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 36, 7.º
frente, Urbanização do Infantado, freguesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é 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.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000233483

JOSÉ MARQUES JORDÃO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2001;
identificação de pessoa colectiva n.º 500370486.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2001237758

MICHELIN � COMPANHIA LUSO-PNEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9544;
identificação de pessoa colectiva n.º 500908710.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002412839

ADRI � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8133;
identificação de pessoa colectiva n.º 502461918.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002390061

HENRIQUE & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 610;
identificação de pessoa colectiva n.º 500755639.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002413215
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DIASTÉCNICA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
EMPREENDIMENTOS E REALIZAÇÕES DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8656;
identificação de pessoa colectiva n.º 500085439.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002390100

MARIA IRENE FELIZARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 243;
identificação de pessoa colectiva n.º P972712984.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002430675

MILHEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 907;
identificação de pessoa colectiva n.º 505803437.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria José Rocha
Correia Rondão Cândido. 2002430705

O ANDARINHO � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 833;
identificação de pessoa colectiva n.º 506356680.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2001239866

SERIGRAFIA PEDRO XAVIER BRINDES E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6832;
identificação de pessoa colectiva n.º 502034076.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2002390134

SOCIEDADE HÍPICA QUINTA DA AMOROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 014;
identificação de pessoa colectiva n.º 505694816.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2002422125

VALÉRIO & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2961;
identificação de pessoa colectiva n.º 500780684.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2002422117

WATERPROOF � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 564;
identificação de pessoa colectiva n.º 506035611.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2002422079

A LEBRENSE � CERVEJARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8390;
identificação de pessoa colectiva n.º 502518545.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2002.

5 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2002422109

COELHOTIR � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 437;
identificação de pessoa colectiva n.º P504614657; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 8 e 9/20030722.

Certifico que por acta n.º 7 de 15 de Abril de 2003, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; apresentação n.º 8/20030722.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Anabela da Costa Ferreira.
Causa: destituição.
Data: 25 de Abril de 2003.
Inscrição n.º 6; apresentação n.º 9/20030722.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Manuel Ricardo da Silva Leitão, casado, Rua do Padre

António Vieira, 1, São Sebastião de Guerreiros.
Data da deliberação: 15 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002515700

ALIMECA � SOCIEDADE DE AFINAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO,
INSTRUMENTAÇÃO ELECTRICIDADE E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7240;
identificação de pessoa colectiva n.º 502169133; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 10/20030611.

Certifico que por escritura de 7 de Agosto de 2001, exarada a
fls. 39 do livro de notas para escrituras diversas n.º 4-D do Cartório
Notarial de Alverca do Ribatejo, foi efectuado o seguinte acto de
registo:

Alterados os artigos 3.º e corpo do 5.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
75 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 56 000 euros do sócio José António Carapeta Grilo e outra
de 19 000 euros da sócia Dília Maria Parreira Bernardo Grilo.
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5.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio José António Carapeta
Grilo, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002407762

FDM � COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 097;
identificação de pessoa colectiva n.º P974130788; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 3/20030710.

Certifico que por acta n.º 14 de 31 de Março de 2003, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 5; apresentação n.º 3/20030710.
Facto: Designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração, presidente � Miquelina Ermelinda

Carvalho Martins Militão; administrador: Armando Manuel Pedroso
Militão; Ivone das Dores Militão Gomes.

Fiscal único: Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representado por Sérgio Paulo Esteves Poças Fal-
cão, revisor oficial de contas, Rua de Alexandre Herculano, 51, 4.º D,
Lisboa; suplente; António Magalhães e Carlos Santos, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por António Monteiro
Magalhães, revisor oficial de contas.

Período: triénio 2003/2005.
Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002502773

SOCOMOL � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5241;
identificação de pessoa colectiva n.º 501576770; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 8/20030710.

Certifico que por escritura de 6 de Março de 2002 exarada a fls. 59 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 264-E do 17.º Cartório Notarial
de Lisboa, rectificada por escritura de 16 de Janeiro de 2003 fls. 80 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 289-E do mesmo Cartório foi
reforçado o capital da sociedade com 10 000 euros passando assim para
15 000 euros e foi alterado o artigo 5.º do contrato que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 15 000 euros, já integralmente realizado em
dinheiro e está dividido em três quotas: duas pertencentes ao sócio
Mahomed Hanif Omar, sendo uma de 2500 euros, seu bem próprio e
uma de 5000 euros, bem comum do seu casal; e uma de 7500 euros,
pertencente à sócia Sehnas Issa Adam.

O texto actualizado dos estatutos está arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000233452

EURO ORTO � PRODUTOS DE ORTOPEDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 194;
identificação de pessoa colectiva n.º 502310863; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 7/20030721.

Certifico que por acta n.º 13 de 27 de Março de 1997, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 10; apresentação n.º 7/20030721.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua de Francisco Marques Beato, 14, 2.º, Loures.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002515204

EUROVOLT � EMPRESA TÉCNICA DE ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4618;
identificação de pessoa colectiva n.º 501405690; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 3/20030711.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Administração; administrador único: Manuel Alberto Oliveira Pei-

xeiro, solteiro, Rua de António Aleixo, 9, Quinta Nova de São Ro-
que, Santo Antão do Tojal.

Fiscalização; fiscal único efectivo: Álvaro Falcão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Antero de Quental,
639, Porto, representada por António Joaquim Pereira Silvão, revi-
sor oficial de contas; suplente: Armindo Santos Pinho, revisor oficial
de contas, Rua de Alexandre Herculano, 51, 2.º direito, Lisboa.

Período: triénio 2002/2004.
Data da deliberação: 30 de Março de 2002.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002503931

KANA I MANU � CANALIZAÇÕES, INSTALAÇÕES
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 998;
identificação de pessoa colectiva n.º 505811332; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 4/20030711.

Certifico que por escritura de 7 de Julho de 2003, exarada de fls. 78 a
79 do livro de notas para escrituras diversas n.º 712-A do Cartório
Notarial de Loures, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília Gon-
çalves. 2002514038

OK COMPUTER SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 256;
identificação de pessoa colectiva n.º 506096270; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/20030704.

Certifico que por escritura de 4 de Julho de 2003, exarada a fls. 70 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 712-A do Cartório Notarial
de Loures, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 10/20030710.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002503923

ADAPTIMÓVEL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 779;
identificação de pessoa colectiva n.º P506286274; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: (of.) 1 e 2/20030710.

Certifico que por escritura de 30 de Janeiro exarada a fls. 135 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 705-A do Cartório Notarial
de Loures, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Fernando Jaime de Campos Figueiredo de Aguiar.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Janeiro de 2003.
Mais certifica que foi alterado o artigo 4.º do contrato que passa a ter

a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia  geral, será exercida pelo
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sócio Paulo Jorge Garcia da Rocha, já nomeado gerente, e pela sócia
Célia Maria Rosa Barros Rocha, desde já nomeada gerente, sendo
suficiente a assinatura de qualquer um deles para obrigar validamente
a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002402825

LIMELIGHT, REDES ESTRUTURADAS
DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 179;
identificação de pessoa colectiva n.º 506638197; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 28/20030627.

Certifico que por escritura de 27 de Junho de 2003, exarada de
fls. 55 a 56 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 112 do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIMELIGHT, Redes Estruturadas
de Telecomunicações e Serviços de Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Estrada Muni-
cipal 504, 4, rés-do-chão direito, freguesia de S. João da Talha, conce-
lho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, instalação,
representação e distribuição de produtos e serviços de telecomunica-
ções e informáticos. Comércio, montagem e instalação de redes
estruturadas de telecomunicações e informática.

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 2550 euros pertencente ao sócio Luís Miguel Francisco
de Almeida e duas iguais do valor nominal de 1225 euros, cada uma e
uma de cada um dos sócios Anabela Piedade Pompeu e Pedro Miguel
Morais Cardoso Nunes dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Luís Miguel Fran-
cisco de Almeida e Pedro Miguel Morais Cardoso Nunes dos Santos.

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.

15 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001236778

HIREN & VIKASH � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 180;
identificação de pessoa colectiva n.º 506508420; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 29/20030627.

Certifico que por escritura de 5 de Maio de 2003, exarada de fls. 60 a
61 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 107 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre Vikash Hasmuklal Ratilal e
Hiren Hasmuklal Ratilal, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hiren & Vikash� Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Sá de Miranda, edi-
fício 18-C, 3.º D, Cidade Nova, freguesia de Santo António dos Cava-
leiros, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, actividades hote-
leiras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é 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.

15 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001236794

JENNIGOMES � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E MOTOCICLOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 178;
identificação de pessoa colectiva n.º 506639738; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 27/20030627.

Certifico que por escritura de 27 de Junho de 2003, exarada de
fls. 49 a 50 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 112 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
II, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Jennifer Caroline Araújo
Gomes, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JENNIGOMES � Comércio de
Automóveis e Motociclos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José dos Santos Mateus,
2, 3.º direito, freguesia do Prior Velho, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de veículos auto-
móveis de duas e quatro rodas, novos e usados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 250 � 28 de Outubro de 200323 212-(564)

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.

15 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001236760

MONTEXPRESSO � TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 183;
identificação de pessoa colectiva n.º 506561208; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20030630.

Certifico que por escritura de 15 de Abril de 2003, exarada de
fls. 135 a 136 do livro de notas para escrituras diversas n.º 105 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
II, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Carlos Henrique Cleto
Valadas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MONTEXPRESSO � Transpor-
te de Mercadorias, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 17,
rés-do-chão, freguesia de Santo Antão do Tojal, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias apenas por meio de veículos automóveis com peso bruto igual ou
inferior a 3,5 toneladas.

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, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002514844

MARQUES & RELVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 185;
identificação de pessoa colectiva n.º 506626326; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20030630.

Certifico que por escritura de 27 de Junho de 2003, exarada de
fls. 51 a 52 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 112 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
II, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Maria João Fonseca
de Sousa Marques e Relva Ribeiro � Comércio, Importação e Expor-
tação de Produtos Alimentares, L.da, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marques & Relva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial Carrefour,
Loures, 25, loja 116, freguesia de Santo António dos Cavaleiros,
concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste restauração, actividades hoteleiras
e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção da gerente Maria
João Fonseca Sousa Marques.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, a sócia Maria João Fonse-
ca Sousa Marques e os não sócios Miguel Angelo Rodrigues Ribeiro e
Ismael Relva Ribeiro.

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.

17 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002514860

MARTIEL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 184;
identificação de pessoa colectiva n.º 506627209; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/20030630.

Certifico que por escritura de 30 de Junho de 2003, exarada de
fls. 63 a 64 do livro de notas para escrituras diversas n.º 112 do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II,
foi constituída a sociedade em epígrafe, por António José Sousa
Martins, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARTIEL � Instalações Eléc-
tricas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro das Cachoeiras, Rua dos
Prazeres, lote 61, freguesia de S. João da Talha, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalação e reparação eléc-
trica.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002514852

HERNANI & TEIXEIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 193;
identificação de pessoa colectiva n.º 506647129; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 25/20030704.

Certifico que por escritura de 4 de Julho de 2003, exarada de fls. 37 a
38 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 340 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre Hernani Ferreira da Silva e
José Isaías Teixeira do Rego, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hernani & Teixeira � Constru-
ção Civil e Canalizações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, Bairro da
Fraternidade, lote 31, no lugar e freguesia de São João da Talha, con-
celho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste construção civil e canalizações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 40 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 20 000 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, 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

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em mas-
sa 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.

23 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002403732

JOSÉ GOMES & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 192;
identificação de pessoa colectiva n.º 506611507; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 24/20030704.

Certifico que por escritura de 5 de Junho de 2003, exarada de
fls. 131 a 133 do livro de notas para escrituras diversas n.º 336 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I,
foi constituída a sociedade em epígrafe, entre José Henriques Gomes e
Miguel Angelo Aires Gomes, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Gomes & Miguel, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Lusíadas, 30, São Roque,
freguesia de Santo Antão do Tojal, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação, expor-
tação e representação de artigos ortopédicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 12 500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio José Henriques 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;
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c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
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.

23 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002403724

NIVELESTÚDIO IMPORT � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 191;
identificação de pessoa colectiva n.º 506634892; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 23/20030704.

Certifico que por escritura de 3 de Julho de 2003, exarada de
fls. 130 a 132 do livro de notas para escrituras diversas n.º 112 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
II, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Rui de Amorim Pereira
Dantas e Rui Manuel da Silva Costa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NIVELESTÚDIO IMPORT �
Comércio de Móveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Aliança, Bairro da
Fraternidade, lote 172, rés-do-chão esquerdo, freguesia de São João
da Talha, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho de móveis, artigos de decoração, material de iluminação, impor-
tação e exportação, decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 7500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 75 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

23 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002403708

INBEES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 188;
identificação de pessoa colectiva n.º P506637316; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20030710.

Certifico que por escritura de 10 de Julho de 2003, exarada a
fls. 69 do livro de notas para escrituras diversas n.º 113 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi
efectuado o seguinte acto de registo: constituída a sociedade unipessoal
em epígrafe, em que é sócio Vasco Telmo Pereira Lopes Correia que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INBEES � Investimentos Imo-
biliários, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ilha dos Amores,
lote AC1, 5.º A, freguesia de Moscavide, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em arrendamento de bens imobili-
ários. Investimentos em bens e serviços de aluguer de bens de uso
pessoal e doméstico. Compra e venda de bens imóveis e revenda dos
adquiridos para o mesmo fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, 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, a qual poderá não ser remunerada confor-
me 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
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002414548

HENRIQUE SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 190;
identificação de pessoa colectiva n.º 506634531; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/20030703.

Certifico que por escritura de 2 de Julho de 2003, exarada de
fls. 105 a 106 do livro de notas para escrituras diversas n.º 112 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
II, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Henrique Ferreira
Santos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Henrique Santos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Justa, 457, 1.º
esquerdo, Bairro da Fraternidade, freguesia de São João da Talha,
concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de automóveis ligeiros,
pesados, motociclos novos e usados. Comércio de peças e acessórios
para automóveis, reparação e assistência 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, 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, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001236816

IMOSAFRIM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 209;
identificação de pessoa colectiva n.º 506632652; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20030717.

Certifico que por escritura de 7 de Julho de 2003, exarada de fls. 16 a
18 do livro de notas para escrituras diversas n.º 864-B do 4.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto, duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOSAFRIM � Sociedade
Imobiliária, S. A., e é regulada pelas disposições dos presentes estatu-
tos e demais normas legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é m Prior Velho, na Praceta de Ramalho Ortigão,
5, freguesia de Prior Velho, concelho de Loures.

3 � A administração poderá livremente deslocar a sede para qual-
quer local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações e outras normas legais
de representação, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a compra de prédios para revenda,
arrendamento de bens próprios, comercialização de imóveis, constru-
ção civil, elaboração de projectos, consultoria e prestação de serviços
no âmbito de todas as actividades, relacionadas com a construção civil
e empreitadas de obras públicas e particulares.

ARTIGO 4.º

A Sociedade poderá adquirir ou por qualquer forma participar no
capital de outras sociedades, bem como adquirir participações em
sociedades reguladas por leis especiais, em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em agrupamentos europeus de interesse
económico, por simples decisão da administração.

ARTIGO 5.º

A Sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro.

ARTIGO 7.º

1 � O capital social encontra-se representado por 10 000 acções,
com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador e podem ser repre-
sentadas por títulos de 1, 10, 100 ou 500 acções.

ARTIGO 8.º

A Sociedade pode, nos termos legais emitir obrigações de qualquer
espécie, nos termos da lei.

ARTIGO 9.º

Qualquer dos accionistas poderá fazer à Sociedade suprimentos de
que esta careça, nos termos e condições que forem estabelecidos em
assembleia geral, desde que aprovados por maioria de dois terços do
capital social.

ARTIGO 10.º

Mediante deliberação da assembleia geral, de maioria simples do
capital social, poderão ser exigidas a todos os accionistas prestações
acessórias de capital, cujo montante global máximo se fixa em 10 vezes
o valor do capital social e que serão obrigatoriamente realizadas pe-
los accionistas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

1 � São órgãos da Sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais auferem ou não de remunera-
ção, consoante o que for deliberado em assembleia geral.
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SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, cabendo um voto a cada acção representativa do ca-
pital social.

2 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia ge-
ral, devendo para esse efeito fazer chegar ao presidente da mesa da
assembleia geral, uma carta, que deverá ser entregue na sede com cin-
co dias de antecedência em relação à data da realização da assembleia
geral, na qual designará o seu representante.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário, eleitos de entre os accionistas, ou outras
pessoas estranhas à Sociedade, por um período de quatro anos, even-
tualmente renovável por períodos iguais e sucessivos.

ARTIGO 14.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas com, pelo menos,
15 dias de antecedência em relação à data da sua realização.

2 � As convocatórias para a realização das assembleias gerais se-
rão publicadas, excepto se existirem, só acções nominativas, caso em
que as publicações poderão ser substituídas por carta registada com
aviso de recepção.

3 � Os accionistas sem direito de voto, a existirem, poderão as-
sistir às assembleias gerais, bem como participar na discussão dos as-
suntos indicados na ordem do dia.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração será constituído por um número
impar de membros, três, cinco, cinco ou sete, a determinar em
assembleia geral, de entre os accionistas.

2 � Os administradores são eleitos por um período de quatro anos,
renovável uma ou mais vezes, por igual período, sendo o presidente
designado pela assembleia que eleger o conselho de administração.

ARTIGO 16.º

1 � Compete à administração gerir a actividade da Sociedade, nos
termos da lei e dos presentes estatutos.

2 � A Sociedade fica obrigada pelas assinaturas:
a) Do presidente do conselho de administração;
b) Com a assinatura de dois administradores em conjunto.
3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um

administrador.

SECÇÃO III

Da fiscalização

ARTIGO 17.º

A fiscalização da Sociedade compete a um fiscal único, eleito em
assembleia  geral, por um período de quatro anos, renovável uma ou
mais vezes por períodos iguais e sucessivos.

CAPÍTULO IV

Aprovação de contas, distribuição de lucros
e dissolução da Sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as con-
tas e o balanço com referência ao fim de cada ano.

2 � Os lucros de exercício, depois de deduzida a reserva legal, te-
rão a aplicação que for deliberada em assembleia geral, por maioria
simples dos votos emitidos.

ARTIGO 19.º

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

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, será liqui-
datário o presidente do conselho de administração em exercício á data
da dissolução.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 20.º

Para resolução de qualquer litígio eventualmente emergente entre
os accionistas e a Sociedade, designadamente quanto à interpretação
das cláusulas constantes dos presentes estatutos, bem como relativas
ao exercício dos direitos sociais, considera-se competente o foro da
comarca de Loures, com expressa renúncia a qualquer outro.

Designação dos corpos sociais para o quadriénio de 2003/2006.
Mesa da assembleia geral: presidente � Cátia Cristina Martins Pinto

Neto; vice-presidente: Sónia Alexandra Chaves de Oliveira Neto;
secretário: Nuno Ricardo Pereira Pinto.

Conselho de administração: presidente � Manuel Francisco Duarte
Neto; vogais: Adelaide Ferreira Martins Duarte Neto; e Nuno Ale-
xandre Martins Neto.

Todos atrás identificados.
Fiscal único: revisor oficial de contas efectivo � António de Sousa

Ferreira, revisor oficial de contas n.º 569, com escritório na Rua de
Jorge Barradas, 32, 7.º E, em Lisboa.

Fiscal suplente: Álvaro Jorge de Oliveira Queirós, revisor oficial de
contas n.º 994, com escritório na Praça da República, 63, 3.º, no
Montijo.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002515000

A GARÇA REAL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 196;
identificação de pessoa colectiva n.º P506629678; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20030707.

Certifico que por escritura de 7 de Julho de 2003, exarada a fls. 19 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 113 Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato, em que são sócios Emídio Manuel Gonçalves de Melo e Maria
do Carmo Vieira da Cruz e Silva Gonçalves de Melo que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Garça Real � Actividades Hote-
leiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ponta do Sol, 13, 1.º,
freguesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, actividades hote-
leiras e similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002414572

DOCE COMPANHIA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 609/
20020709; identificação de pessoa colectiva n.º P505852489; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 21/20030605.

Certifico que por escritura de 7 de Maio de 2003, exarada de fls. 56 a
57 do livro de notas para escrituras diversas n.º 195 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal, foi al-
terado o n.º 1 do artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 22 500 euros e corresponde à soma de três quotas: uma
quota do valor nominal de 12 750 euros, pertencente ao sócio, Adelino
de Figueiredo Duarte Pedros; uma quota do valor nominal de
2250 euros pertencente ao sócio Carlos Manuel Queirós Ferreira; uma
quota do valor nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio, Augusto
de Almeida Rua.

Declararam ainda os outorgantes sob sua inteira responsabilidade
que não são obrigados pela lei ou pelo contrato à realização de outras
entradas.

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

Está conforme.

23 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002499101

MODELAUTO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 141/
20030605; identificação de pessoa colectiva n.º P506617637; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20030605.

Certifico que por escritura de 4 de Junho de 2003, exarada de fls. 92 a
93 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 336 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi
constituída a sociedade em epígrafe por António José Marques Alves
Martins e pos Armando José Gonçalves Caetano Neves, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MODELAUTO � Reparação de
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta de São João das Areias,
Rua A, lote 136, no lugar e freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação e reparação de veículos automóveis e motorizados.

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 no
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

20 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002499063

O SORRISO DA ALEGRIA, CRECHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 201;
identificação de pessoa colectiva n.º P506546047; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20030709.

Certifico que por escritura de 13 de Março exarada a fls. 149 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 111 do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe entre Maria de Fátima Remísio
Costa e Bernardo Manuel Caravau Guedes Camisa, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Sorriso da Alegria, Creche, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Dario Canas, 6, rés-do-
-chão, freguesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de creche.
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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 aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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.

25 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002414580

LOOK AFRICANO � CABELEIREIRO AFRICANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 206;
identificação de pessoa colectiva n.º P506621111; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20030716.

Certifico que por escritura de 15 de Julho de 2003, exarada a
fls. 126 do livro de notas para escrituras diversas n.º 113 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe entre Maria Auxilia Lopes
Vieira Lopes e Anita Maria Mendes Gilmete, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LOOK AFRICANO � Cabeleirei-
ro Africano, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Forças Armadas,
Centro Comercial Aodai, loja 30, Catujal, freguesia de Unhos, conce-
lho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cabelei-
reiro e estética, importação e comércio a retalho de produtos de cabe-
leireiro e cosmética.

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 sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Maria Auxilia Lopes

Vieira Lopes.
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.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002506841

MADEIRA, ALMEIDA & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 207;
identificação de pessoa colectiva n.º P506600580; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20030716.

Certifico que por escritura de 18 de Junho de 2003, exarada a
fls. 65 do livro de notas para escrituras diversas n.º 338 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Madeira, Almeida & Moura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Descobertas, 55-A,
Quinta do Infantado, freguesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de lim-
pezas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas do
valor nominal de 2000 euros, cada, tituladas uma por cada um dos
sócios Cátia Alexandra de Almeida Moura e José António Guimarães
de Almeida e outra do valor nominal de 1000 euros titulada pela sócia
Tânia Carina Cardoso Madeira.

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Tânia Carina Cardoso

Madeira.

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.
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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.

29 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002506868

ESFERA MÚLTIPLA � CONSTRUÇÕES, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 213;
identificação de pessoa colectiva n.º P506609090; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20030718.

Certifico que por escritura de 16 de Julho de 2003, exarada a
fls. 135 do livro de notas para escrituras diversas n.º 113 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESFERA MÚLTIPLA � Cons-
truções, Importação e Exportação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Quinta de San-
to António da Serra, lote 44, rés-do-chão, loja C, Prior Velho, fre-
guesia de Prior Velho, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil. Importação e
exportação, representações, comércio por grosso e a retalho de materi-
ais de construção civil, mobiliário de escritório, produtos de cabeleireiro,
perfumaria e cosmética, vestuário e calçado, produtos alimentares, arte-
sanato, têxteis.

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 2500 euros pertencente ao sócio António Ferreira
Monteiro, uma de valor nominal de 1500 euros pertencente ao sócio
Carlos António Cabral e uma de valor nominal de 1000 euros perten-
cente ao sócio Laurindo dos Santos Cândido.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, fica a cargo dos sócios.

2 � Para vincular a sociedade são necessárias duas assinaturas, sendo
sempre necessária a assinatura do sócio António Ferreira Monteiro.

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 socieda-
de, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002507104

NOBRETACO � APLICAÇÃO DE SOALHOS, L.DA

(anteriormente LUÍS FIGUEIREDO & MIGUEL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 741;
identificação de pessoa colectiva n.º 506313743; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: (of.) 15 e 16/20030508.

Certifico que por escritura de 30 de Abril de 2003, exarada de
fls. 29 a 30 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 107 do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Joaquim Manuel da Silva Bacelar Miguel.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Abril de 2003.

Mais certifica que foram alterados os artigos 1.º, n.os 1 e 2; 3.º,
n.º 1; e 4.º, n.os 2 e 4, do contrato social, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NOBRETACO � Aplicação de Soalhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comandante Sacadura
Cabral, 9, 3.º direito, freguesia de São João da Talha, concelho de
Loures.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, uma de 4500 euros pertencente
ao sócio Luís Paulo da Silva Figueiredo e outra de 500 euros, perten-
cente ao sócio Ramiro da Costa Figueiredo.

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um gerente.
4 � É gerente o sócio Luís Paulo da Silva Figueiredo, já designado.

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

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2002403783

JARDIM DOS FOJOS � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 169;
identificação de pessoa colectiva n.º P506603334; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/20030625.

Certifico que por escritura de 24 de Junho de 2003, exarada de
fls. 132 a 133 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 111 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
II, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Esmeralda Branqui-
nho Damião Crisóstomo e Eliana Pinto de Paiva Lopes, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jardim dos Fojos � Comércio de
Flores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Pedro Abel Varzim,
35, freguesia de Bobadela, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de flores naturais e
artificiais e seus acessórios, artesanato, artigos de decoração, plantas,
equipamentos de rega e jardinagem, construção e manutenção de es-
paços verdes.

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 sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia  geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.
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2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

8 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 2002502226

EL DOURADO � COMÉRCIO E FABRICO DE TOLDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 159;
identificação de pessoa colectiva n.º P506604772; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/20030617.

Certifico que por escritura de 28 de Maio de 2003, exarada a
fls. 118 do livro de notas para escrituras diversas n.º 335 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi
efectuado o seguinte acto de registo: constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EL DOURADO � Comércio e
Fabrico de Toldos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Álvares Cabral,
1-A, Vale Figueira, freguesia de São João da Talha, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, fabrico, representa-
ção, importação e exportação de toldos e tendas. Prestação de servi-
ços de publicidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas do
valor nominal de 2000 euros, cada, tituladas uma por cada um dos
sócios Nelson Rui Pereira Cristino e Francisco Paulo Rodrigues Pól-
vora e outra do valor nominal de 1000 euros titulada pelo sócio
Manuel Rosa Lopes.

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002423997

AGEN � SOCIEDADE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 578/
890208; identificação de pessoa colectiva n.º 502104163; (of.)
averbamentos n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14, avebarmento
n.º 1 à inscrição n.º 19, inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: (of.) 14; 15, 16, 17 e 18/20021011.

Certifico que firam efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerente.
Gerente: Maria Clara Morgado Branco de Sousa.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Julho de 2002.
Cessação de funções de gerente.
Gerente: Ana Maria Branco de Sousa Lopes.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Julho de 2002.
Mais certifica que foram alterados os artigos 3.º e 6.º do pacto que

passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e nos
demais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
5985,58 euros, e acha-se dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 1496,40 euros titulada pelo sócio, Rodrigo Morgado da Costa Rodrigues
e outra do valor nominal de 4489,18 euros titulada pela sócia Maria Isa-
bel Guilherme Morgado.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos sócios.
3 � Fica designada gerente a sócia, Maria Isabel Guilherme Morgado.
4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

Mais certifica que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Maria Isabel Guilherme Morgado.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Julho de 2002.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Rodrigo Moagado da Costa Rodrigues.
Data da deliberação: 17 de Julho de 2002.

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001239041

OÁSIS � CONTABILIDADE E CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 719;
identificação de pessoa colectiva n.º 506320278; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20021001.

Certifico que por escritura de 1 de Outubro de 2002, exarada a
fls. 74 do livro de notas para escrituras diversas n.º 87 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe entre Sérgio Tavares Galvão e
José Rui de Morais Galvão, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OÁSIS � Contabilidade e
Consultoria de Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rotunda de Nuno Rodrigues dos
Santos, 1B, 8.º B, freguesia da Portela, concelho de Loures.
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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 nas áreas
de: contabilidade, fiscalidade, secretariado e tradução. Consultoria de
gestão. Selecção, recrutamento e formação de pessoal.

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 100 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Sérgio Tavares Galvão.

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

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por
maioria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur
Salgueira Vaz. 2000640869

NEOPRAM � COMÉRCIO DE SEPARADORES
DE HIDROCARBONETOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 266;
identificação de pessoa colectiva n.º 504752936; inscrição n.º 2,
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e datas das apresen-
tações: 30 e 31/20020411 e 12/20021004.

Certifico que por acta n.º 4 de 27 de Fevereiro de 2002 foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 30/20020411.
Facto: nomeação de secretário.
Secretário: Sofia Gonçalves Henriques Fernandes, solteira, maior,

Rua do Marquês da Fronteira, 76, 5.º, Lisboa.
Data da deliberação: 27 de Fevereiro de 2002.
Inscrição n.º 3; apresentação n.º 31/20020411.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2002.
Inscrição n.º 4; apresentação n.º 12/20021004.
Facto: nomeação de secretário suplente.
Secretário suplente: Bruno Ricardo Pinto Reimão Gonçalves Rosa,

casado, Avenida de Santa Maria, 25, 1.º frente, Barreiro.
Data da deliberação: 27 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000166393

CONTIRIA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 079;
identificação de pessoa colectiva n.º 503202754; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4, inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e
datas das apresentações: 1 e 2/20030116 e 12/20030327.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Averbamento n.º 1; apresentação n.º 1/20030116.
Facto: cessação da gerência.
Gerente: Maria Eduarda Assunção Resende.
Causa: renúncia.
Data: 13 de Janeiro de 2003.
Apresentação n.º 2/20030116.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Susana Maria Figueiredo Resende.
Data da deliberação: 13 de Janeiro de 2003.
Mais certifica que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter

a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 24 940 euros e corresponde à soma de duas
quotas sendo uma do valor nominal de 22 446 euros pertencente à
sócia Maria Eduarda Assunção Resende e outra do valor nominal de
2494 euros pertencente à sócia Susana Maria Figueiredo Resende.

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela dos Santos
Saraiva. 2002415200

A. C. R. � TRANSITÁRIOS E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8610;
identificação de pessoa colectiva n.º 502563534.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2000691153

LOURINHÃ

MATIAS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 408;
identificação de pessoa colectiva n.º 502157984; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 3/20030804.

Certifico que, o contrato da sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente quanto ao artigo 1.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade usa a denominação Matias & Irmãos, L.da e tem a sua
sede na Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 14, cave, vila,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 250 � 28 de Outubro de 200323 212-(574)

freguesia e concelho da Lourinhã e durará por tempo indeterminado
a partir da data da sua constituição.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Esmeralda Ma-
ria Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000479120

ODIVELAS

TAVARES & FLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2194;
identificação de pessoa colectiva n.º 500421374.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva. 1000233617

CONGEC � CONSTRUÇÃO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9959;
identificação de pessoa colectiva n.º 502282320.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

13 de Março de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva. 1000233616

VON ZUBEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 844;
identificação de pessoa colectiva n.º 502543523.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

13 de Março de 2002. � A Conservadora auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva. 1000233615

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

TÁXI ANTÓNIO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 449; identificação de pessoa colectiva n.º 504754785;
averbamento n.º 3; número e data da apresentação: 1/030806.

Certifico que em referência à sociedade e, epígrafe foi efectuado o
seguinte registo:

A sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua da Bela Vista,
37, Cabêda, concelho de Sobral de Monte Agraço.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � A Conservadora, Maria Odete Sousa
Tavares Santos. 2003312692

TORRES VEDRAS

CASA DE REPOUSO QUINTA DA PALMEIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2236; identificação de pessoa colectiva n.º 503286370; data de
entrada: 20030627.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2001125453

SPRINT CAR COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3356; identificação de pessoa colectiva n.º 505053578; data de
entrada: 20030708.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2003396225

ANTÓNIO MARCOS MOTA E MANUEL RAMOS MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 524;
identificação de pessoa colectiva n.º 500525099; averbamento n.º 1 e
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: (of.) 1, (of.) 2 e 3/20030714.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Cessação de funções de gerente de António Marcos Mota, por

renúncia em 5 de Março de 2003.
2 � Cessação de funções de gerente de Manuel Ramos Mota, por

renúncia em 5 de Março de 2003.
3 � Alteração parcial do contrato com aumento de capital em

que se altera o capital de 5000 euros para 7500 euros mediante refor-
ço de 2500 euros em dinheiro pelo que se alteram os artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma António Marcos Mota e Manuel Ra-
mos Mota, L.da, tem a sua sede no lugar e freguesia de Runa, conce-
lho de Torres Vedras e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o comércio de carnes verdes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, correspondente à soma de três quotas iguais, de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria da Graça
Ramalho Mora Rodrigues, João Manuel Ramalho Mota e Inês Isabel
Mota Rodrigues.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, será exercida por
três gerentes, a nomear em assembleia geral, ficando, no entanto, desde
já, nomeados todos os sócios como gerentes.

§ único. Para que a sociedade fique obrigada validamente, em todos
os actos e contratos, serão necessárias as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta registada,
com antecedência de, pelo menos, 15 dias, desde que a lei não exija
outras formalidades.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante igual ao dobro do valor do capital social.

Mais declaram que não é exigida pela lei, pelo contrato ou pela
deliberação, a realização de outras entradas, além da realizada no alu-
dido aumento.

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

Conforme o original.

22 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo
Lourenço Marques. 2000595111

ZONOESTE, VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4327; identificação de pessoa colectiva n.º 505732319;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 6 e 7/20030714.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 250 � 28 de Outubro de 2003 23 212-(575)

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Alteração parcial do contrato com aumento de capital em

que se altera o capital de 13 500 euros para 100 002 euros mediante
reforço de 86 505 euros em dinheiro pelo que se alteram os artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ZONOESTE, Viagens e Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Humberto
Delgado, 21-C, em Torres Vedras, freguesia de São Pedro e Santiago, con-
celho de Torres Vedras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agência de viagens e turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes do activo social, é de 100 002 euros, e
corresponde à soma de seis quotas iguais do valor nominal de
16 667 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de três gerentes.
4 � São gerentes os sócios Emanuel Nuno Cabacinhas Ribeiro,

Joaquim António Pires Aurélio Duarte e Licínio Ferreira da Graça.

2 � Cessação de funções de gerente de Paula Cristina de Matos
Pinto, por renúncia em 30 de Maio de 2003.

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

Conforme o original.

22 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo
Lourenço Marques. 2000595189

MAQUIVEDRAS � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1875; identificação de pessoa colectiva n.º 502822015; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 10/20030714.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Facto inscrito: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Hélder Afonso Martins Casaleiro.
Data da deliberação: 1 de Fevereiro de 2002.

Conforme o original.

22 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo
Lourenço Marques. 2000594824

AUTO ARLIS � OFICINA DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS E TRACTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 638; identificação de pessoa colectiva n.º 500633479; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20030714.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data a aprovação das contas: 13 de Dezembro de 2001.

Conforme o original.

23 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo
Lourenço Marques. 2000595200

RAMALHAL CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3128; identificação de pessoa colectiva n.º 504456164; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20030711.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Facto inscrito: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Dinis Lacerda de Carvalho Martins, casado.
Data da deliberação: 12 de Maio de 2003.

Conforme o original.

14 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo
Lourenço Marques. 2000595049

SERCARTEL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3391; identificação de pessoa colectiva n.º 504766023; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030711.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Alteração parcial do contrato com aumento de capital de

5010 euros para 187 500 euros, mediante reforço de 182 490 euros
pelo que se altera o artigo 4.º e aditam o 10.º que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 187 500 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais de
62 500 euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 10.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal nos termos que vierem a ser deliberados em assembleia geral, até
ao montante máximo de 10 vezes mais o valor do capital social e na
proporção das respectivas quotas.

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

Conforme o original.

14 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo
Lourenço Marques. 2000595030

COLCHÕES BOM REPOUSO � COOPERATIVA OPERÁRIA
DE FABRICO DE COLCHÕES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 3;
identificação de pessoa colectiva n.º 500436878; inscrição n.º 2 e
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 47 e 48/20020327.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Facto inscrito:
Designação dos órgãos para o biénio de 2001/2002.
Direcção: presidente � António Fernando Alves Fortunato, casa-

do; vogais: Paulo Jorge das Dores Santos, casado; Maria Alice Franco
da Silva Maurício Miranda, casada; Maria Manuel da Silva Santos
Franco, casada; e Augusto Madeira, casado.

Conselho fiscal: presidente � Hélder Humberto dos Santos
Bernardes, casado; vogais: Paulo Alexandre dos Santos Bernardes, di-
vorciado e Jorge Manuel de Jesus Santos, casado.

Data da deliberação: 10 de Janeiro de 2001.

2 � Alteração parcial do contrato com aumento de capital de
51 000$ para 129 610 472$, sendo o aumento de 129 599 472$,
realizado por incorporação de reservas legais, quanto a 8 249 294$;
reservas de reavaliação 3 299 560$; reservas livres 9 155 992$; re-
servas de educação: 606 669$; conversão de suprimentos 22 603 511$
e em dinheiro 85 644 446$.

Pelo que se alteram os artigos 1.º, 18.º e 19.º que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A cooperativa adopta a denominação Colchões Bom Repouso �
Cooperativa Operária de Fabrico de Colchões, C. R. L., é de duração
indeterminada, tem a sede e principal estabelecimento na Rua de 5 de
Outubro, 53, em Runa, freguesia de Runa, concelho de Torres Vedras,
podendo estes serem mudados por deliberação da assembleia geral, ou
criar sucursais.

ARTIGO 18.º

O capital é de 129 610 472$, já realizado pelos cooperadores,
podendo ser aumentado por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 19.º

O capital é representado por 16 títulos no valor de 3187$50 cada e
112 títulos no valor de 1 156 781$ cada, subscritos e realizados pelos
cooperadores, os quais não vencem juros nem conferem quaisquer outros
direitos, salvo o de reembolso nas condições previstas nestes estatutos.

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

Conforme o original.

4 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques. 1000233455
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VIGICOM SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3280; identificação de pessoa colectiva n.º 504815920; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20021219.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Alteração parcial do contrato em que se altera o artigo 3.º do

contrato que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio, instalação e manutenção
de sistemas de segurança e telecomunicações em centrais de comuni-
cações, alarmes de intrusão, incêndio, gases tóxicos e climatização,
nomeadamente equipamentos de ar condicionado, aquecimento cen-
tral e material eléctrico, electrónico e afins.

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

Conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo
Lourenço Marques. 2000554920

ENCOSTA DO CHARRINHO VINHOS, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES
VARANDA DA CIDADE, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3130; identificação de pessoa colectiva n.º 504523872; data de
entrada: 20030708.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2003396420

AUTO TÁXI DORES SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3421; identificação de pessoa colectiva n.º 505226529; data de
entrada: 20030708.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2003396470

VIRGÍLIO PINHEIRO JERÓNIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2639; identificação de pessoa colectiva n.º 503798711; data de
entrada: 20030708.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2003391878

DUVITIS � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3829; identificação de pessoa colectiva n.º 505801310; data de
entrada: 20030708.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2003387528

UNITORRES MOVIMENTAÇÃO TERRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3070; identificação de pessoa colectiva n.º 504515810; data de
entrada: 20030708.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2001629583

ÓPTICA CENTRAL DA SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3976; identificação de pessoa colectiva n.º 506022250; data de
entrada: 20030708.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2001629575

SÉRGIO & SÉRGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3549; identificação de pessoa colectiva n.º 505380480; data de
entrada: 20030708.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2003363238

CUNHA & ZEFERINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3862; identificação de pessoa colectiva n.º 505113414; data de
entrada: 20030708.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2003363211

DILAMI � CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4335; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
25072003.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi constituída
a sociedade em epígrafe entre:

a) Juan Manuel Patiño Cores casado com Purificacion Diaz
Rodrigues, na comunhão de adquiridos � 2375 euros;

b) Rui César Saldanha Miranda Roque casado com Rute Marina Félix
Teodoro, na comunhão de adquiridos � 250 euros;

c) PUMADE, S. A. � 2375 euros.
Que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DILAMI � Carpintarias, L.da e
tem a sua sede na Rua de Fernando Vicente, pavilhão 14, Zona Indus-
trial Arenes, na freguesia e concelho de Torres Vedras.

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

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que tenham objecto diverso do seu e integrar agru-
pamentos complementares de empresas, constituir associações em
participações e consórcios.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de instalação e comércio
de portas, pavimentos, rodapés, armários, gavetões. Importação e
exportação. Carpintarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: duas no valor nomi-
nal de 2375 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Juan
Manuel Patiño Cores e PUMADE, S. A. e uma no valor nominal de
250 euros pertencente ao sócio Rui César Saldanha Miranda Roque.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas à sócia PUMADE, S. A. prestações su-
plementares de capital, até ao montante máximo de 145 000 euros,
mediante deliberação da assembleia geral, tomada por unanimidade de
votos.

2 � Poderão ainda, ser feitos suprimentos à sociedade nas condi-
ções a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, fica a cargo do
gerente ou gerentes eleitos, de entre os sócios ou pessoas estranhas à
sociedade, em assembleia geral.

2 � Compete igualmente à assembleia geral fixar o número de
gerentes e deliberar acerca da remuneração dos mesmos.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Juan Manuel Patiño
Cores e o não sócio José Blanco Fernandez, o ora terceiro outorgante.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos
ao objecto social.

5 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

6 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a intervenção conjunta de dois gerentes.

7 � Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda a
gerência:

a) Comprar quaisquer imóveis, tomar e dar de arrendamento quais-
quer locais, tomar ou trespassar quaisquer estabelecimentos de e para
a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, celebrar contratos de leasing, de
aluguer de longa duração ou outros contratos equivalentes, para aqui-
sição de viaturas automóveis ou outros equipamentos.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios, depen-
de do consentimento prévio da sociedade, gozando, nas cessões one-
rosas, esta, em primeiro e os restantes sócios não cedentes, em se-
gundo, do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao preceituado no

contrato vigente;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada, ou em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos, não comparecer

ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;
f) Se por inventário judicial ou partilha por morte ou divórcio, a

quota for adjudicada a interessado não sócio.
2 � A contrapartida da amortização da quota será igual ao valor

nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, poste-

riormente por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, com a antecedência de 20 dias.

2 � A convocatória da assembleia anual será acompanhada do
relatório e das contas de exercício.

3 � A assembleia não poderá deliberar sem estar presente ou re-
presentada a maioria do capital.

4 � A aprovação das deliberações salvo o disposto na lei, exigirá
o voto favorável de sócios que representam 75% do capital social.

5 � Ficam sujeitas a deliberação além das matérias previstas na lei,
a chamada de suprimentos e bem como criação de sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, em território na-
cional ou estrangeiro.

ARTIGO 9.º

1 � Os sócios obrigam-se, sem contrapartida a não exercer dentro de
Portugal ou em Espanha, qualquer actividade compreendida no objecto
contratual da sociedade, sem autorização expressa da assembleia geral.

2 � Os gerentes não podem, sem o consentimento dos sócios,
exercer, por conta própria ou alheia, actividade concorrente com a
da sociedade, em Portugal ou em Espanha.

Pelos outorgantes foi declarado ainda, sob sua inteira responsabili-
dade, que já procederem ao depósito da totalidade do capital social.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Si-
mão Aires Santos. 2003404546

CINE SET � CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4149; identificação de pessoa colectiva n.º 506254461; data de
entrada: 24062003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2003358170

FRANCO PROGRESSO CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1556; identificação de pessoa colectiva n.º 502424729; data de
entrada: 24062003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2003358188

AGRO-PECUÁRIA HIPOLITO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3975; data de entrada: 25062003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão Aires Santos.
2003406395

VILA FRANCA DE XIRA

INVESTOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1303/831025; identificação de pessoa colectiva n.º 501408525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

24 de Junho de 2003 � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 2000342949
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