
SU MÁ R I O

´́́DIARIO DA REPUBLICA´ ´

PARTE B

4. Empresas � Registo comercial
Beja ................................................................. 23 920-(5)
Braga ............................................................... 23 920-(5)
Castelo Branco ............................................... 23 920-(15)
Coimbra .......................................................... 23 920-(17)

Évora .............................................................. 23 920-(20)
Leiria ............................................................... 23 920-(20)
Lisboa .............................................................. 23 920-(30)
Porto ............................................................... 23 920-(72)
Santarém ......................................................... 23 920-(111)

Quinta-feira, 6 de Novembro de 2003

SUPLEMENTO

Número 257
S U P L E M E N T O

III
S É R I E





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 257 � 6 de Novembro de 2003 23 920-(3)

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Abrantes ...................................................................... 23 920-(111)
Alenquer ..................................................................... 23 920-(30)
Almeirim ..................................................................... 23 920-(113)
Cantanhede ................................................................. 23 920-(17)
Cartaxo ....................................................................... 23 920-(116)
Cascais ........................................................................ 23 920-(33)
Castelo Branco ........................................................... 23 920-(15)
Celorico de Basto ....................................................... 23 920-(5)
Évora .......................................................................... 23 920-(20)
Góis ............................................................................. 23 920-(19)
Leiria ........................................................................... 23 920-(20)
Lisboa:

3.ª Secção ........................................................... 23 920-(52)
4.ª Secção ........................................................... 23 920-(67)

Odemira ...................................................................... 23 920-(5)
Oliveira do Hospital ................................................... 23 920-(19)
Paredes ....................................................................... 23 920-(72)
Peniche ....................................................................... 23 920-(30)
Porto:

1.ª Secção ........................................................... 23 920-(72)
2.ª Secção ........................................................... 23 920-(75)
3.ª Secção ........................................................... 23 920-(83)

Proença-a-Nova ......................................................... 23 920-(16)
Santo Tirso ................................................................. 23 920-(85)
Valongo ...................................................................... 23 920-(87)
Vila do Conde ............................................................. 23 920-(92)
Vila Nova de Famalicão ............................................ 23 920-(6)
Vila Nova de Gaia ...................................................... 23 920-(96)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 257 � 6 de Novembro de 2003 23 920-(5)

4.  Empresas � Registo comercial

BEJA
ODEMIRA

AUTO-MECÂNICA SANLUISENSE � ASSISTÊNCIA
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 719;
identificação de pessoa colectiva n.º 505479842; número e data da
apresentação: 28/300603.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002225664

LUÍS SOVERAL VARELA, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 387;
identificação de pessoa colectiva n.º 503418528; número e data da
apresentação: 19/300603.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002224218

SOCIEDADE DA COR, ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 655;
identificação de pessoa colectiva n.º 505382938; número e data da
apresentação: 20/300603.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002225583

TEÓFILO MARTINS NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 99; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501605223; número e data da apre-
sentação: 21/300603.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002225591

FARMÁCIA POPULAR � SABÓIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 772;
identificação de pessoa colectiva n.º 506150410; número e data da
apresentação: 22/300603.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002225613

JULIOLAR � ALIMENTOS E PRODUTOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 217;
identificação de pessoa colectiva n.º 502475579; número e data da
apresentação: 23/300603.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002225605

AUTOVITINHO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 188-A;
identificação de pessoa colectiva n.º 500039062; número e data da
apresentação: 24/300603.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002225621

PACÍFICOBAR � EMPRESA TURÍSTICO HOTELARIA
DE MILFONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 402;
identificação de pessoa colectiva n.º 503498530; número e data da
apresentação: 25/300603.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002225648

NÁUTICA MAR À VISTA � COMÉRCIO
DE ARTIGOS NÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 749;
identificação de pessoa colectiva n.º 506100391; número e data da
apresentação: 26/30062003.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005555630

CONFRAMIRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 287;
identificação de pessoa colectiva n.º 502869330; número e data da
apresentação: 27/300603.

Certifico que, em relação à sociedade supra-identificada, ficaram
depositados na respectiva pasta os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002225656

BRAGA

CELORICO DE BASTO

CAFÉBASTO � CAFÉS E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 533/030819; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
010807.
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Certifico que entre João Carvalho Alves e António Albano Mari-
nho Machado foi constituída a sociedade que se rege pelo seguinte
contrato:

Contrato de sociedade

No dia 19 de Agosto de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Loulé, perante mim, Rosinda Palmira
Maria da Silva Cabral, segunda-ajudante em exercício, em virtude do
notário, licenciado José João da Silva Guerreiro, se encontrar de li-
cença para férias, compareceram como outorgantes:

1.º João Carvalho Alves, contribuinte fiscal n.º 158589378, casa-
do no regime da comunhão de adquiridos com Ana Jesus Magalhães
da Cunha, natural da aldeia e freguesia de Vale de Bouro, concelho
de Celorico de Basto, onde habitualmente reside;

2.º António Albano Marinho Machado, contribuinte fiscal
n.º 189684429, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Guilhermina Portilho de Sousa, natural da freguesia de Gagos, con-
celho de Celorico de Basto, com residência habitual na mesma al-
deia de Vale de Bouro.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 1817593, emitido em
20 de Novembro de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de
Braga, e 9385533, emitido em 24 de Abril de 2002, pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi declarado que, entre si, celebram um con-
trato de sociedade comercial por quotas, que vai reger-se pelas cláu-
sulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAFÉBASTO � Cafés e Bebi-
das, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na aldeia e freguesia de Vale de
Bouro, concelho de Celorico de Basto.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda 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 venda de café, chocolates,
doces e salgados e bebidas por grosso.

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 10 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
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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 le-
gitimários;

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, tomado, por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Julieta
Borges Gonçalves Teixeira da Mota. 2001695063

VILA NOVA DE FAMALICÃO

JOSÉ FERREIRA & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 7017/021007; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/021007.

Certifico que entre José Rodrigues Ferreira, casado na comunhão
de adquiridos com Maria Goreti Leitão Correia da Silva Ferreira, e
Maria Goreti Leitão Correia da Silva Ferreira, já referida, foi cons-
tituída a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Ferreira & Leitão, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 104, freguesia
de Louro, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar fili-
ais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos
alimentares, nomeadamente, frangos e outras aves.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
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c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-
lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2003053697

FOTO FERREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3636/941108; identificação de pessoa colectiva
n.º 503325376; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 49/
020111.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de:
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º, 5.º, n.os 1 e 2, e aditamento do 8.º
Reforço: 1 103 615$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios Orlando Manuel, com 601 808$, e Manuel António, com
501 807$, e em reforço das respectivas quotas.

Capital: 7500 euros.
Sócios e quotas: Orlando Manuel Lima da Silva e Manuel António

Lima da Silva, com 3750 euros cada um.
Gerência: exercida pelos gerentes.
Forma de obrigar: intervenção de dois gerentes.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

1 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Cam-
pos Martins. 2002220751

BRUFEMAR � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3020/920806; identificação de pessoa colectiva
n.º 502828919; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/020430.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Augusto Manuel da Costa Oli-

veira, por renúncia, em 17 de Abril de 2002.

É o que cumpre certificar.

4 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Cam-
pos Martins. 2002122709

NINECOOP � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 30/930108; identificação de pessoa colectiva
n.º 502923253; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
62/20020328.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Alteração do pacto, constante na modificação da redacção do

artigo 5.º, ficando a constar:
Capital: 2500 euros, representado por títulos de 5 euros.

Conferida, está conforme.

11 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 2005115444

ACA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2309/890412; identificação de pessoa colectiva
n.º 502147911; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/020411.

Certifico que foi depositada escritura de onde consta a cessação
de funções do gerente Armindo Carvalho Alves, em 4 de Agosto de
1993, por renúncia.

25 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2005134619

NUNO OLIVEIRA � ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5081/990907; identificação de pessoa colectiva
n.º 504811606; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
020923.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de:
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Nuno Mário Costa Oliveira, com 4500 euros, e

Ana Maria Magalhães da Mota Rocha Oliveira, com 500 euros.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

6 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Cam-
pos Martins. 2001387903

M. TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2217/881107; identificação de pessoa colectiva
n.º 502058528; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 10/020913.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Sérgio Paulo Pereira Carmelo,

por renúncia, em 21 de Junho de 2002.

É o que cumpre certificar.

5 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Cam-
pos Martins. 2001387458

O BOM CONDUTOR � FORMAÇÃO DE CONDUTORES,
EDUCAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 4637/980609; identificação de pessoa colectiva
n.º 504181351; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: Of. 25 e 26/020924.

Certifico que Serafim Gonçalves Torres cessou funções de geren-
te, em 18 de Junho de 2002, por renúncia, tendo sido alterados os
artigos 3.º e 4.º, n.os 1 e 2, que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
124 699 euros e 47 cêntimos e corresponde à soma de três quo-
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tas: duas do valor nominal de 49 879 euros e 79 cêntimos cada,
pertencendo uma ao sócio Rui de Jesus Madeira da Costa Cardoso e
outra ao sócio Joaquim da Costa Cardoso, e uma do valor nominal
de 24 939 euros e 89 cêntimos, pertencente também ao sócio Joa-
quim da Costa Cardoso.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a um ou mais gerentes, sócios
ou não, sendo desde já nomeado gerente o sócio Joaquim da Costa
Cardoso, e sendo já gerente o sócio Rui de Jesus Madeira da Costa
Cardoso.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e representá-la, em juízo e fora dele, activa e passivamente, desig-
nadamente, adquirir quaisquer bens móveis ou imóveis para a socie-
dade, alienar, onerar, dar de aluguer ou arrendar quaisquer bens mó-
veis ou imóveis e estabelecimentos da sociedade, incluindo veículos
automóveis e celebrar contratos de leasing mobiliário e contrair
financiamentos ou empréstimos necessários à prossecução dos fins
da sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � (Mantém-se.)

Está conforme.

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

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2001282184

BALMA � COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3633/941103; identificação de pessoa colectiva
n.º 503325430.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002116733

LOURISOUSA � SOCIEDADE CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 6042/010802; identificação de pessoa colectiva
n.º 505617943; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 23/020925.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto é o
seguinte:

Sede: Edifício da Rotunda 1, bloco 4, 2.º, esquerdo, Mato da Senra,
Joane, Vila Nova de Famalicão.

Está conforme.

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

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2000432050

PAULO & LOURENÇO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 7003/020905; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 16/020905.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Paulo & Lourenço � Confecções,
L.da, com sede no lugar da Igreja, da freguesia de Telhado, concelho
de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho

ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou extinguir sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria de confecção para homem,
senhora e criança.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, distribuído por duas quotas: uma do valor nominal
de 3750 euros, pertencente ao sócio António Agostinho Lourenço
Martins, e outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao
sócio Joaquim Paulo da Silva Oliveira.

ARTIGO 4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas carece do consentimento da
sociedade quando feita a estranhos, cabendo aos sócios não cedentes
em primeiro lugar e à sociedade em segundo, o direito de preferên-
cia.

§ único. A sociedade poderá amortizar quaisquer quotas, nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou apreendida

judicialmente;
c) Em caso de inabilidade, interdição, falência ou insolvência do

sócio titular;
d) No caso de morte de um dos sócios, quando a quota não seja

transmitida a familiares.
ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos só-
cios António Agostinho Lourenço Martins e Joaquim Paulo da Silva
Oliveira, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária a
intervenção conjunta de dois gerentes para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e ven-
da de viaturas automóveis, bem como a celebração de contratos de
leasing, de locação financeira e contratos financeiros.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios, com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme.

5 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2001386265

ISKRA � CONTADORES DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4797/981027; identificação de pessoa colectiva
n.º 504275895; inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
17-18/020925.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 100 000 euros, ten-
do sido alterados os artigos 3.º, 4.º e 8.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 80 000 euros, per-
tencente à sócia Iskraemeco, Nerjenje In Upravljanje Energie, D.
D., e outra de 20 000 euros, pertencente ao sócio Antero Carneiro
Moreira da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade é nomeada em assembleia geral e perten-
ce por direito especial ao sócio Antero Carneiro Moreira da Silva.

§ 1.º O sócio Antero Carneiro Moreira da Silva é desde já no-
meado gerente até ao fim do ano de 2005.

§ 2.º O cargo de gerente é remunerado de acordo com a delibera-
ção da assembleia geral, sendo uma parte da remuneração fixa e outra
variável indexada ao valor anual das vendas da sociedade.
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ARTIGO 8.º

O artigo 4.º e o § 3.º do artigo 6.º do pacto social, só podem ser
alterados com o voto favorável do sócio Antero Carneiro Moreira
da Silva.

Está conforme.

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

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2001387946

SENOFIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 5172/991227; identificação de pessoa colectiva
n.º 504789597; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 27/020821.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de:
Sede: Avenida do Marechal Humberto Delgado, Edifício Ribeira

Azul, 220, sala G, desta cidade.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

5 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Cam-
pos Martins. 2003067990

SEGURTEMA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4957/990503; identificação de pessoa colectiva
n.º 504441787; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
020917.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de:
Redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 9975,96 euros.
Sócios e quotas: Albina Teresa Pereira Marques Pereira e Manuel

Sousa Areias, com 4987,98 euros cada um.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

6 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar Cam-
pos Martins. 2001283865

MAESTRUM � CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6447/020110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505919087; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/020418.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto é o
seguinte:

Sede: Alameda do Padre Manuel Simões, 197, 1.º, sala 11, Vila
Nova de Famalicão.

Está conforme.

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

26 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2002125570

FILOMENA MARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4955/990420; identificação de pessoa colectiva
n.º 504366947; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 35/021003.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto é o
seguinte:

Sede: Rua de Boticas, 360, Oliveira (Santa Maria), Vila Nova de
Famalicão.

Está conforme.

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

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2001387962

AZEVEDO & JORDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3775/950627; identificação de pessoa colectiva
n.º 503466581; data: 20030620.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002131961

REBOAL � REBOQUES DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 820/770908; identificação de pessoa colectiva n.º 500685509;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/021017.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 255 000 euros, ten-
do sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 255 000 euros e
corresponde à soma de três quotas iguais do valor nominal de
85 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Cândido Má-
rio Dias de Oliveira, Nelson da Silva Azevedo e Manuel da Silva Aze-
vedo.

Está conforme.

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

8 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2000392075

ALCINO PINHEIRO DE ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1528/840404; identificação de pessoa colectiva
n.º 501457941; data: 20030620.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002122334

FILIPE & RUI, PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6986/020719; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/020719.

Certifico que entre Filipe Manuel Sousa Carvalho, solteiro, mai-
or, e Rui Miguel Sousa Carvalho, divorciado, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Filipe & Rui, Panificação, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Quintão, freguesia de Cabeçudos,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
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estabelecer sucursais, filiais ou quaisquer outras formas de repre-
sentação.

3.º

A sociedade tem por objecto a indústria de panificação.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5200 euros, representado por duas quotas iguais de 2600 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

Por deliberação unânime, a sociedade poderá exigir dos sócios
prestações suplementares de capital até ao montante de 50 000 eu-
ros.

6.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, ficando conferida
na cessão a estranhos, em primeiro lugar à sociedade e em segundo
lugar aos sócios não cedentes, o direito de preferência.

7.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunera-
das ou não, competem a um ou mais gerentes a designar em assem-
bleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois

gerentes.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000235537

DOMINGOS & LAURINDA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1437/830124; identificação de pessoa colectiva
n.º 501356061; averbamento n.º 1; número e data da apresentação:
30/020708.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente António Carvalho de Oliveira e

Silva.
Data: 9 de Julho de 2002.
Causa: por renúncia.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 1000235534

ANZOL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1639/850806; identificação de pessoa colectiva
n.º 501529217; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/
021004.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do seguinte teor:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 402 410$, em dinheiro,

subscrito quanto a 134 136$, por Cândido Mário, e quanto a
134 137$, por cada um dos restantes sócios.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Cândido Mário Dias de Oliveira, com 1666,66 eu-

ros; Manuel da Silva Azevedo, com 1666,67 euros, e Nelson da Sil-
va Azevedo, com 1666,67 euros.

Está conforme.

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

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000235530

DAMINORTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 7016/021004; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/021004.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma DAMINORTE � Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Fonte da Alegria, 39, freguesia de Ribei-
rão, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser deslocada para qualquer lugar dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como serem estabelecidas filiais,
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

3.º

O capital, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Manuel António Marques Pe-
reira e Damião da Costa Correia.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunera-
das ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
cem a um gerente, ficando desde já nomeado gerente o sócio Damião
da Costa Correia.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção do gerente Damião da Costa Correia.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, bem como as consequentes
divisões, sendo livres entre os sócios, quando feitas a estranhos fi-
cam dependentes do consentimento da sociedade, a qual em primei-
ro lugar terá direito de preferência, deferindo-se esse direito, em
segundo lugar, aos sócios não cedentes.

Está conforme.

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000235528

MARIA DE LURDES ARAÚJO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4163/970107; identificação de pessoa colectiva
n.º 503803880; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
021004.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, sendo o
extracto da inscrição do teor seguinte:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito quanto a 1446$, por Maria de Lurdes, e quanto a 964$, por
Manuel Joaquim.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Maria de Lurdes Araújo Moreira, com 3000 eu-

ros, e Manuel Joaquim Miranda Azevedo, com 2000 euros.

Está conforme.

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

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000235525

J. BRITO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1422/821119; identificação de pessoa colectiva
n.º 501327410; data: 20030520.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2003067671

FIAÇÃO E TECIDOS OLIVEIRA, FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula: sem número/100606; identificação de pessoa colectiva
n.º 500115095; data: 20030520.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2003087400

J. S. F. � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2358/890711; identificação de pessoa colectiva
n.º 502193921; data: 20030520.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2003074244

PAIVA & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1172/801119; identificação de pessoa colectiva
n.º 501101691; data: 20030131.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2001871147

FERNANDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4070/960805; identificação de pessoa colectiva
n.º 503705853; data: 20030131.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2001871309

CARNEIRO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1327/820202; identificação de pessoa colectiva
n.º 501267913; data: 20030131.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2000948790

ICM � INDÚSTRIAS DE CARNES DO MINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 506/710419; identificação de pessoa colectiva n.º 500341842;
data: 20030520.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2003087630

EFDUAL � SOLUÇÕES INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4620/980512; identificação de pessoa colectiva
n.º 504155156; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 39/
201018.

Certifico que foi aditado o § único ao artigo 2.º, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em
quaisquer sociedades ainda que reguladas por leis especiais, bem como
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas para, nomea-
damente, formar agrupamentos complementares de empresas, agru-
pamentos europeus de interesse económico, novas sociedades, con-
sórcios e associações em participação, independentemente do
respectivo objecto.

Está conforme.

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

8 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2003067329

LÍGIO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1560/840918; identificação de pessoa colectiva
n.º 501622438; data: 20030623.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002117411

CARLOS DIAS FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 7000/020902; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 13/020902.

Certifico que Manuel Carlos Dias Fernandes, casado na comunhão
de adquiridos com Adelina Rocha Fernandes, constitui a sociedade
acima referida, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Carlos Dias Fernandes, Unipessoal,
L.da, com sede no lugar de Agra, freguesia de Avidos, concelho de
Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fili-
ais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, manutenção e reparação de
veículos automóveis e motociclos.

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.

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

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade pertence ao sócio, que desde já é
nomeado gerente, ou a quaisquer outros gerentes que venham a ser
nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam à prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
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guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira Sá Araújo. 2003053662

AIRES SAMPAIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 7036/021209; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/021209.

Certifico que por Aires Augusto Lopes Sampaio foi constituída a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aires Sampaio, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede no Largo da Igreja, 59, freguesia de Mouquim,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de carnes ver-
des, salgadas e fumadas. Exploração de talho e salsicharias. Comér-
cio de produtos alimentares.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2003086064

DISFAMÉDICA � DISPOSITIVOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4843/981218; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 58/011219.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Aumento de capital do montante de 2410$, realizado em dinhei-

ro, pelos sócios na proporção das quotas, e alteração parcial do pacto
com redenominação, consistente na modificação do artigo 3.º, fi-
cando a constar:

Capital: 5000 euros;
Sócios e quotas: Maria Adelaide da Silva Pinheiro Teixeira de

Moura, com 2550 euros, e Nuno André da Silva Pinheiro Teixeira
de Moura, com 2450 euros.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira Sá Araújo. 1000235526

JOSÉ & JORGE MACHADO � ACABAMENTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4525/980213; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 19/011204.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam:
Aumento de capital, do montante de 602 410$, realizado em di-

nheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas, e alte-
ração parcial do pacto com redenominação, consistente na modifi-
cação do artigo 3.º, ficando a constar:

Capital: 5000 euros;
Sócios e quotas: António Jorge Carneiro Machado, com 2500 eu-

ros, e José Augusto Carneiro Machado, com 2500 euros.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira Sá Araújo. 1000235527

PETRO JOANE � COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4191/970129; identificação de pessoa colectiva
n.º 503825425; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 32; 34-35/020411.

Certifico que José Adelino Peixoto Fernandes cessou funções de
gerente, em 3 de Abril de 2002, por renúncia, tendo sido alterados
os artigos 3.º, 5.º (corpo) e 6.º, que ficaram com a seguinte redacção

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores do activo constantes da escrita social, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 4900 euros, pertencente ao sócio Venâncio de Azevedo Carnei-
ro, e outra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia
Adelaide Maria Tinoco Salgado.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Venâncio de Azevedo

Carneiro.
ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que foi designado gerente Venâncio de Azevedo
Carneiro.

Está conforme.

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

14 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 1000235529

AMÍLCAR & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2003/880203; identificação de pessoa colectiva
n.º 501931287; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 34/
020328.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro, por ambos os sócios e em partes iguais, pelo que passa para
5000 euros.

Sócios e respectivas quotas: António Silva Ferreira, com 2500 eu-
ros, e José Miguel Ferreira Oliveira, com 2500 euros.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000235531

RODRIGUES COSTA � MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 3916/960105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503571741; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 35/
020328.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 502 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro, por ambos os sócios e em partes iguais, pelo que passa para
5000 euros.

Sócios e respectivas quotas: Manuel Jorge Silva Costa, com
2500 euros, e Sidónio Manuel Amorim Rodrigues, com 2500 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000235538

VIMARBEL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1767/860703; identificação de pessoa colectiva
n.º 501687203; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 33/
020328.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 502 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro, por ambos os sócios e em partes iguais, pelo que passa para
5000 euros.

Sócios e respectivas quotas: António Costa Pereira, com 2500 eu-
ros, e Maria Isabel Azevedo Rocha Pereira, com 2500 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000235536

MARANFIL � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1789/860812; identificação de pessoa colectiva
n.º 501701559; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 32/
020328.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberaram
proceder ao:

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-
trato.

Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 402 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro, por ambos os sócios e em partes iguais, pelo que passa para
5000 euros.

Sócios e respectivas quotas: José Mário Azevedo Costa, com
2500 euros, e Maria José Azevedo Santos, com 2500 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000235535

CIBERCAIXA � PAPELARIA, INFORMÁTICA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famali-
cão. Matrícula n.º 4851/981229; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 504418858; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: Of. 35-36;
37/021010.

Certifico que Carlos Alberto Costa de Sousa e José Diogo Ramos
Pereira da Silva cessaram funções de gerentes, em 7 de Outubro de
2002, por renúncia, tendo sido alterados os artigos 2.º e 4.º, n.º 2,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de artigos e produ-
tos de papelaria e brinde, equipamentos e consumíveis para escritó-
rio e telecomunicações, reprodução de documentos, informática,
produção e comercialização a retalho de suportes de comunicação,
comércio electrónico e serviços de apoio às empresas e actividades
afins.

ARTIGO 4.º

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que foram designadas gerentes ambas as sócias, Maria
Fernanda Carvalho da Costa e Ester Marques Queirós.

Está conforme.

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

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2003067299

FARMÁCIA MACEIRAS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 7013/020927; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 22/020927.

Certifico que por Paula Cristina Carvalho Caetano Maceiras foi
constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contra-
to seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Farmácia Maceiras � Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Padre Domingos Joaquim
Pereira, 1086, freguesia de Louro, concelho de Vila Nova de Fama-
licão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de farmácia.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à
própria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.
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ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2003067272

B. M. SANTOS & GOMES � BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 7011/020924; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 31/020924.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma B. M. Santos & Gomes � Brin-
des Publicitários, L.da, e tem a sua sede na Rua da Agonia, 373, fre-
guesia de Antas, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na impressão e comercial de
brindes publicitários.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
7000 euros, pertencente ao sócio Bruno Miguel Botinas dos Santos
Mota, e outra do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao só-
cio Alberto Dias Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Bruno Miguel Botinas dos Santos Mota, que desde já
fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mes-

ma for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, ad-
ministrativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2003067264

BRUDAMA � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 7009/020912; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/020912.

Certifico que por Daniela da Costa Pereira, Ema Alexandra Mo-
reira Azevedo e Bruno Miguel Moreira Azevedo, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BRUDAMA � Têxteis,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Alberto Sampaio, 1565, 2.º, G, fre-
guesia de Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção, comércio,
importação e exportação de artigos de vestuário, bem como repre-
sentações e comércio de fios têxteis. Produtos para tinturaria, arti-
gos de retrosaria e de outros acessórios para a indústria têxtil.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1700 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Ema Alexandra Moreira Azevedo, que desde já fica
nomeada gerente.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 2003067256

DUARTE & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 3186/930420; identificação de pessoa colectiva
n.º 502999136; data: 20030623.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002122350

BARBILI � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 6512/020528; identificação de pessoa colectiva
n.º 506117359; data: 20030618.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002133344

ÂNGELO BAPTISTA � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTADORIA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4547/980304; identificação de pessoa colectiva
n.º 504108620; data: 20030623.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2003074929

TRANSCRITA � GABINETE DE ESTUDOS
ECONÓMICOS E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1537/840518; identificação de pessoa colectiva
n.º 501446176; data: 20030623.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002124256

A. VIEIRA DA COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 1314/820121; identificação de pessoa colectiva
n.º 501262199; data: 20030623.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002122377

COSTA LOPES & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 706/760402; identificação de pessoa colectiva n.º 500438404;
data: 20030623.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2002692335

LONGO � INDÚSTRIA ALIMENTAR DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 704/760324; identificação de pessoa colectiva n.º 500374430;
data: 20030623.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2000452000

PARCELAS � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2709/910315; identificação de pessoa colectiva
n.º 502521414; data: 20030606.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2002.

30 de Julho de 2003. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2003087214

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

ALBICABOS � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2398/20030805; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/20030805.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que Ana Cristina Cardoso Pereira, sol-
teira, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.ª

A sociedade adopta a firma ALBICABOS � Comércio de Mate-
rial Eléctrico, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Bairro
Fonte do Tostão, 5, rés-do-chão, na freguesia e concelho de Castelo
Branco.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

2.ª

O seu objecto social consiste no comércio por grosso e a retalho
de material eléctrico.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído por uma quota pertencente à sócia única.

4.ª

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia
Ana Cristina Cardoso Pereira, desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção da gerente.

5.ª

1 � Fica desde já autorizada a realização de negócios jurídicos
entre a única sócia e a sociedade desde que sirvam à prossecução do
objecto social.

2 � Fica autorizada a efectuar prestações suplementares de capi-
tal até 10 vezes o montante do capital social em termos a deliberar
em assembleia geral.

3 � Fica autorizada a fazer suprimentos à sociedade, quando esta
carecer, nas condições de retribuição que forem acordadas em as-
sembleia geral.

6.ª

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do o gerente desde já autorizado, designadamente, a adquirir quais-
quer mercadorias e bens inerentes à sua actividade comercial, proce-
dendo ao levantamento de quantias da conta aberta em nome da
sociedade, para liquidação de todas e quaisquer obrigações emergen-
tes da sua actividade, bem como para a liquidação de despesas com
a sua constituição e registo, despesas estas que a sociedade desde já
assume.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Neves
Alves Maia Luís. 2002900310

PA-AREIAS � EXTRACÇÃO DE AREIA E BRITA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2399/20030806; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/20030806.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que Maria Sofia Sousa Pombicha, divor-
ciada, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PA-AREIAS � Extracção de Areia
e Brita, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta da
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Granjinha Cimeira, freguesia de Escalos de Baixo, concelho de
Castelo Branco.

2.º

A sociedade tem por objecto a extracção de saibro, areia e pedra
britada; demolição e terraplanagens; aterros e desterros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde a uma única quota, pertencente à sócia
Maria Sofia Sousa Pombicha.

4.º

1 � A administração e a gerência da sociedade, com ou sem re-
muneração, pertencem à única sócia, desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura da referida gerente.

5.º

A gerência fica, desde já, expressamente autorizada, nos termos
da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Co-
merciais, a efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em
nome da sociedade, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade que desde já assume.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Neves
Alves Maia Luís. 2002900329

A. PIRES LOURENÇO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 960/891221; identificação de pessoa colectiva n.º 502265906;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 9/20030811.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial
do pacto.

Aumento realizado por incorporação de reservas, aumentando o
valor nominal das respectivas acções.

Alteração: artigos 4.º, 16.º e 28.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 596 000 eu-
ros, representado por 119 200 acções do valor nominal de 5 euros
cada uma.

2 � O conselho de administração poderá, mediante simples deli-
beração precedida de parecer favorável do órgão de fiscalização, elevar
o capital social, uma ou mais vezes, até ao limite máximo do au-
mento, de 750 000 euros.

ARTIGO 16.º

1 � Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do presente artigo, a res-
ponsabilidade de cada administrador deve ser caucionada por alguma
das formas admitidas por lei, na importância que for fixa em assem-
bleia geral, mas não inferior a 2493 euros e 99 cêntimos.

2 � A caução pode ser substituída por um contrato de seguro a
favor da sociedade, cujos encargos não podem ser suportados por
esta, salvo na parte em que a indemnização excede o mínimo fixado
no número anterior.

3 � A caução pode ser dispensada por deliberação da assembleia
geral que eleja o conselho de administração.

4 � A responsabilidade deve ser caucionada nos 30 dias seguintes
à designação e a caução deve manter-se até ao fim do ano civil se-
guinte àquele em que o administrador cesse as suas funções por qual-
quer causa.

ARTIGO 28.º

1 � Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias de
capital até ao quíntuplo do capital social, nos termos da deliberação
tomada em assembleia geral.

2 � Os accionistas poderão fazer à sociedade os suprimentos
que esta careça, nos termos da deliberação tomada em assembleia
geral.

3 � As prestações acessórias de capital têm carácter oneroso e
serão pagas nos termos da deliberação tomada em assembleia geral.

Certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade o texto
do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Neves
Alves Maia Luís. 2002900426

JOÃO MAMEDE & CORDEIRO, ARMADORES DE FERRO
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

(anteriormente usava a firma JOÃO MAMEDE & CORDEIRO,
ARMADORES DE FERRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2170/20020121; identificação de pessoa colectiva n.º 505834413;
inscrição n.º 2 e seu averbamento n.º 1; números e datas das apresen-
tações: 11/20030626 e 7/20030812.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do pacto.

Alteração: artigos 1.º, n.º 1, e 2.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Mamede & Cordeiro, Ar-
madores de Ferro de Construção Civil e Obras Públicas, L.da, e tem
a sua sede na Rua de João Velho, 3, na cidade, freguesia e concelho
de Castelo Branco.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de armação de ferro
na construção civil e obras públicas.

Mais certifico que ficou depositado na pasta própria da sociedade
o texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria das Neves
Alves Maia Luís. 2002900396

PROENÇA-A-NOVA

E. M. C. M., CONSULTORES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 153/20000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504846612;
inscrição: prestação de contas; número e data da apresentação: 591/
26062003.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2006098020

MANUEL CARDOSO BARATA � SERRALHARIA
CIVIL E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 103/971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504022628;
inscrição: prestação de contas; número e data da apresentação: 608/
26062003.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2006098080
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RODRIGUES & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 9/931230; identificação de pessoa colectiva n.º 502960450;
inscrição: prestação de contas; número e data da apresentação:
652/30062003.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2006098047

CAFÉ CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 54/941230; identificação de pessoa colectiva n.º 503316750; nú-
mero e data da apresentação: 606/20062003.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2006098063

AUTO-TÁXI � MÁRIO DIAS MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 175/20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505435942;
inscrição: prestação de contas; número e data da apresentação: 608/
26062003.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2006098071

PARATEC (PORTUGAL) � PRODUÇÃO
DE PÁRA-QUEDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 210/20021125; identificação de pessoa colectiva n.º 506335097;
inscrição: prestação de contas; número e data da apresentação: 619/
27062003.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2006098012

MANUEL DA CRUZ ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 144/991217; identificação de pessoa colectiva n.º 504774670;
inscrição: prestação de contas; número e data da apresentação: 588/
25062003.

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2006098039

COIMBRA
CANTANHEDE

LAST POINT � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1556/
030812; identificação de pessoa colectiva n.º P 506668932; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/030812.

Certifico que entre Lina Maria Gomes Azenha Neves e Ulisses
Manuel da Silva Neves foi constituída a sociedade identificada em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LAST POINT � Comércio de
Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Marco ou Lameiro,
freguesia da Tocha, concelho de Cantanhede.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de todo o tipo de
vestuário e acessórios.

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 Lina Maria Gomes Azenha Neves e Ulisses Manuel da Silva
Neves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

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 le-

gitimários;
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
balanço aprovado.
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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.

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.

ARTIGO 9.º

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

Conferida, está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2001257856

IBERMERCADO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E BEBIDAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1487/
021023; identificação de pessoa colectiva n.º 506349020; inscrição
n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 2 e 5/030812.

Certifico que:
1) Foi aumentado o capital social da sociedade identificada em

epígrafe de 5000 euros para 300 000 euros e alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou demais valores constantes da escrita social, é de 300 000 eu-
ros, representado por duas quotas: uma do valor nominal de 5000 eu-
ros e uma do valor nominal de 295 000 euros, ambas pertencentes
ao sócio Afonso Manuel Carvalho Marques.

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

2) Cessou funções de gerente o ex-sócio Afonso Manuel Carva-
lho Marques, por renúncia, consequente de cessão em 11 de Agosto
de 2003.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves Correia. 2002710090

LOUREIRO, PEREIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1555/
030811; identificação de pessoa colectiva n.º P 506676072; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/030811.

Certifico que entre Aldina Maria Cardoso Pereira, Cláudio Miguel
Maricato Loureiro e Aldina Maria Rodrigues Domingues foi consti-
tuída a sociedade identificada em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Loureiro, Pereira & Rodrigues,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. José Gomes da Cruz, 87, fregue-
sia da Tocha, concelho de Cantanhede.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de con-
tabilidade, de fiscalidade, de consultoria para os negócios e a gestão
e de informática; e comercialização de material de escritório, infor-
mático e artigos de papelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 1667 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Aldina Maria Cardoso Pereira, Cláudio Miguel Maricato Lou-
reiro e Aldina Maria Rodrigues Domingues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

gitimários;
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
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

21 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Conceição Maria
Bessa da Silva Branco. 2002710074

CARPINTOCHA � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1423/
020408; identificação de pessoa colectiva n.º 505973235; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/020408.
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Certifico que foram alterados os artigos 1.º, n.º 1, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º,
6.º e 7.º, tendo, por consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARPINTOCHA � Carpinta-
ria, L.da, e tem a sua sede na Rua do Ninho do Corvo, 99, lugar de
Caniceira, freguesia da Tocha, concelho de Cantanhede.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e montagem de trabalhos
de carpintaria  e de caixilharia, comércio de artigos relacionados com
as actividades, revestimento de pavimentos e paredes, serviços de
pintura e actividades de acabamento na área da construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou demais valores constantes da escrita social, é de 10 000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais
de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando
Miguel de Jesus Domingues e Celestino dos Santos Portásio.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio Fernando
Miguel de Jesus Domingues, e sendo nomeado gerente a partir de
hoje, o sócio Celestino dos Santos Portásio.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Que o dinheiro subscrito no ora operado aumento já deu entrada
na caixa social e não é exigível pela lei, pelo contrato ou pela de-
liberação a realização de outras entradas e ele segundo outorgante
aceita associar-se nas condições do contrato social vigente e do
presente aumento e alterações.

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

20 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mesqui-
ta Canário. 2002710031

GÓIS

SIMÕES & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 340/890616;
identificação de pessoa colectiva n.º 502176555.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 26 de Ju-
nho de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

18 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Du-
arte Ferreira. 2001509456

AGÊNCIA FUNERÁRIA GOIENSE DE JAIME FERREIRA
DA SILVA BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 447/011127;
identificação de pessoa colectiva n.º 505783851.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 26 de Ju-
nho de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

18 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Du-
arte Ferreira. 2001509464

IRMÃOS NOGUEIRA & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 387/950411;
identificação de pessoa colectiva n.º 503412619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 26 de Ju-
nho de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

18 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Du-
arte Ferreira. 2001509472

OLIVEIRA DO HOSPITAL

MANUEL DA SILVA & FILHO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 996/021004; identificação de pessoa colectiva n.º 506321010;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/030805.

Certifico que foi alterado o contrato social no sentido de aditar o
artigo 13.º, o qual tem a seguinte redacção:

ARTIGO 13.º

A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Se a mesma for arrestada, penhorada ou de algum modo envol-

vida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser alienada
coercivamente;

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos interesses
sociais;

c) Se a quota for cedida em contravenção ao disposto no artigo 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
nuela da Fonseca Brito Duarte. 2003865454

ISABEL MARIA A. TRINDADE LOPES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 1035/030813; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
030813.

Certifico que Isabel Maria de Almeida Trindade Lopes, viúva,
constituiu uma sociedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Isabel Maria A. Trindade Lopes, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 17,
Vendas de Galizes, freguesia de Nogueira do Cravo, concelho de
Oliveira do Hospital.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restauração e pen-
são.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota do valor nominal de
5000 euros, que pertence à única sócia Isabel Maria de Almeida
Trindade Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem à
gerência nomeada pela única sócia.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
pela única sócia.

3 � É desde já designada gerente a única sócia Isabel Maria de
Almeida Trindade Lopes.

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

ARTIGO 5.º

As decisões do sócio de natureza igual às deliberações da assem-
bleia geral devem ser registadas em acta por ela assinada.

ARTIGO 6.º

1 � Ficam desde já autorizados todos os negócios jurídicos que
visem servir a prossecução do objecto da sociedade, celebrados entre
a sócia única e a sociedade.

2 � Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade obe-
decem à forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

3 � Os documentos de que constem negócios jurídicos celebrados
pela sócia única e a sociedade devem ser patenteados conjuntamen-
te com o relatório de gestão e os documentos de prestação de con-
tas, qualquer interessado pode a todo o tempo, consultá-los na sede
da sociedade.

4 � A violação do disposto nos números anteriores implica a
nulidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimitada-
mente o sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios jurídi-
cos, celebrados com vista à constituição e início de actividade, de-
signadamente, os custos inerentes aos actos de autorização, consti-
tuição e registo.

ARTIGO 8.º

Pode o sócio entrar com prestações suplementares de capital, até
ao montante de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 9.º

A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta
data, com incumbência de praticar desde já todos os actos da sua
competência, procedendo aos levantamentos do depósito das
entradas das quantias que forem necessárias ao giro social, po-
dendo proceder a quaisquer arrendamentos para a sociedade, mes-
mo antes de esta estar registada na respectiva conservatória do
registo comercial.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
nuela da Fonseca Brito Duarte. 2003830251

ÉVORA
ÉVORA

JACINTA GERTRUDES COSTA, L.DA

Sede: Largo do Amauriz, 21, São Mamede, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2660/
20010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505451204.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 2002.

22 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006176587

PLAGRI � SOCIEDADE DE CONSULTORES
E PLANEAMENTO RURAL, L.DA

Sede: Rua de D. Augusto Eduardo Nunes, 12, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1899/
951129; identificação de pessoa colectiva n.º 503558397.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 2002.

22 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006176595

LEIRIA
LEIRIA

HIDROLIS � PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua de D. José Alves Correia da Silva, 12, cave
do rés-do-chão direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1237/
780623; identificação de pessoa colectiva n.º 500775494; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 228/20011228.

Certifico que a sociedade reforçou o capital e em consequência
alterou o artigo 3.º do contrato, que ficou com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido nas seguintes quotas: duas quotas, uma com o valor nominal
de 833 euros e 33 cêntimos e outra do valor nominal de 1666 euros
e 67 cêntimos, pertencentes ao sócio António Barroca Rodrigues;
duas quotas, uma com o valor nominal de 833 euros e 33 cêntimos
e outra do valor nominal de 1666 euros e 67 cêntimos, pertencen-
tes à sócia Cristina Maria Abreu Henriques Seco.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

18 de Junho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
1000235561

SEGURTIME � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua Central, 28, Pedrome, Santa Catarina da Serra,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8370/
020521; identificação de pessoa colectiva n.º 506070816; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 56-59/20030317.

Certifico que cessou funções de gerente Paula Cristina dos Santos
Rosado Pinheiro, por ter renunciado em 26 de Fevereiro de 2003.

Mais certifico que a sociedade alterou o contrato quanto ao ar-
tigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º, que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou valores constantes da escrita social, é de 10 000 euros e
corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: duas iguais de 3750 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Paulo Miguel Martins Pinheiro e António José Gésero
Adriano, e uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Mário Gomes
Bento.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio António José
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Gésero Adriano, e sendo nomeados gerentes, a partir de hoje, os
sócios Paulo Miguel Martins Pinheiro e Mário Gomes Bento.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2000482163

DAGA-INOX � COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO
DE METAIS, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número, Lourinha,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8842/
030422; identificação de pessoa colectiva n.º 505755564; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 45/20030422.

Certifico que a sociedade mudou a sede para Leiria e alterou os
artigos 1.º, n.º 2, 3.º e 4.º, n.º 1, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Outeiro da Fontinha,
26, lugar de Canais, freguesia da Caranguejeira, concelho de Leiria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge da
Costa Gaspar e Rui Pedro Afonso Antunes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, sendo nomeados gerentes, a partir de hoje, os só-
cios Jorge da Costa Gaspar e Rui Pedro Afonso Antunes.

O pacto actualizado fica arquivado na pasta respectiva.

16 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2000482210

DOOR EXPERT � PORTAS E AUTOMATISMOS, L.DA

Sede: Travessa do Vale Guincho, 159, Mata, Milagres,
2415-022 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8871/
030512; identificação de pessoa colectiva n.º P 506493873; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/030512.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º Fernando Gameiro Domingues, contribuinte fiscal
n.º 193548950, casado com Silvina Silva Sousa Domingues sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, natural de França, residente na
Travessa do Vale Guincho, 159, lugar de Mata, freguesia de Mila-
gres, concelho de Leiria; e

2.º Hélder Nicolau Rodrigues Cunha, contribuinte fiscal
n.º 212569988, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de
Figueiró dos Vinhos, residente na Rua do Arunca, 7, 1.º, direito, fre-
guesia de Albergaria dos Doze, concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 9230956, de 28 de Outubro de 1997,
e 11380175, de 11 de Dezembro de 2001, emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Leiria e Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DOOR EXPERT � Portas e
Automatismos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Vale Guincho,
159, lugar de Mata, freguesia de Milagres, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços, desig-
nadamente, montagem e instalação de portões, automatismos, por-
tas, grades e afins, comercialização dos produtos antes mencionados
e fabricação de alguns produtos referidos, nomeadamente, portões,
grades e portas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Fernando Gameiro Domingues e Hélder Nicolau Rodrigues
Cunha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.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.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná César
de Bastos. 2000524150

QUINTA DO BRASEIRO � RESTAURANTE, BAR, L.DA

Sede: Rua da Paz, sem número, Azoia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8854/
030502; identificação de pessoa colectiva n.º P 506523446; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/030502.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º António Moreira Santo, contribuinte fiscal n.º 123479894,
divorciado, natural da freguesia e concelho da Batalha, residente na
Quinta de Santo António, lote 42, 3.º, esquerdo, freguesia de
Marrazes, concelho de Leiria;

2.º Maria Alice Simões Filipe, contribuinte fiscal n.º 125601930,
natural da freguesia de Serpins, concelho de Lousã; e
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3.º Paulo Alexandre de Caseiro Norte, contribuinte fiscal
n.º 186508816, natural de Moçambique.

Os segunda e terceiro outorgantes são solteiros, maiores, e ambos
residentes na Rua de Madrid, lote 38, 2.º, esquerdo, lugar de Quinta
do Bispo, indicada freguesia de Marrazes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta do Braseiro � Restau-
rante, Bar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Paz, sem número de
polícia, freguesia de Azoia, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração da actividade ho-
teleira, nomeadamente, bar e restaurante com música ao vivo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 4000 euros, pertencente ao sócio
António Moreira Santo, e duas iguais de 500 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Maria Alice Simões Filipe e Paulo
Alexandre de Caseiro Norte.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os só-
cios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

gitimários;
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, tomado, por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná Cé-
sar de Bastos. 2000524230

VASCO NORONHA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ponte das Mestras, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8855/
030502; identificação de pessoa colectiva n.º P 506534847; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/030502.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

Vasco Rui Noronha da Silveira Carvalho Santos, que também usa
Vasco Rui de Noronha da Silveira Carvalho Santos, contribuinte fis-
cal n.º 142286885, casado com Rosa Maria Gaivoto da Silva Santos
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural de Angola, residen-
te na Rua da Quinta de São Romão, 18, rés-do-chão, A, lugar de São
Romão, freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vasco Noronha, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede no lugar da Ponte das Mestras, freguesia e concelho
de Leiria.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do País e no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a elaboração e desenvolvimento de
projectos de design e decoração de interiores e equipamento, remo-
delação e decoração de espaços e comércio de mobiliário e equipa-
mento de interiores e exteriores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio Vasco Rui Noronha da Silveira Carvalho San-
tos.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio Vasco Rui Noronha da
Silveira Carvalho Santos, desde já nomeado gerente, ou a cargo de
outras pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio
designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
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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.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná Cé-
sar de Bastos. 2000524060

OLISOFT � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Rua do Capitão Mouzinho de Albuquerque,
Páteo do Sismeiro, rés-do-chão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1865/
831215; identificação de pessoa colectiva n.º 501606050; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 25/20020306.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforça-
do o capital e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em quatro quotas: uma
no valor nominal de 1287,50 euros, pertencente à sócia
FORMATIC � Equipamentos de Gestão, L.da, e três, cada uma no
valor nominal de 1237,50 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios António José Filipe Monteiro, João Carlos Pereira Ferreira
Bernardino e Paulo Jorge Morais Vieira Clemente.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

11 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000235585

LARISIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Vale Rabudo, Fonte Cova,
Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5815/
980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504065378; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 47/20020124.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o capital e alterou
o artigo 3.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 49 900 euros, divi-
dido em duas quotas: uma do valor nominal de 47 504 euros e 75 cên-
timos, pertencente ao sócio Luís António Pedrosa da Silva, e outra
do valor nominal de 2395 euros e 25 cêntimos, pertencente à sócia
Carla Sofia Brites Ferreira da Silva.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

15 de Julho de 2003. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
1000235587

ELECTROPLUS � ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Quinta do Bispo, lote 56, 2.º, direito, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5354/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503790710; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 80/20020328.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que a mesma au-
mentou 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, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 4750 euros, do sócio

Sérgio Manuel Bernardo Simão, e outras de 250 euros, da sócia Paula
Cristina das Neves Gaspar.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

15 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000235591

FUTLEG, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ARTIGOS
DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Rua do Outeiro do Pomar, sem número, Casal,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8858/
030507; identificação de pessoa colectiva n.º P 506577830; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/030507.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º Carla Isabel de Oliveira Mota Brites, contribuinte fiscal
n.º 207124949, casada com Sérgio Tomé Oliveira Brites, natural da
freguesia e concelho de Pombal, residente na Rua do Coronel Perei-
ra Pascoal, 13, 2.º, B, freguesia de Pousos, concelho de Leiria;

2.º Manuel Lopes Brites, contribuinte fiscal n.º 117868213, casa-
do com Maria Eulália Marques Vieira dos Reis Brites, natural da fre-
guesia de Arrabal, concelho de Leiria, onde reside na Rua de Nossa
Senhora da Conceição, 28, lugar de Freixial;

3.º José Luís Fernandes, contribuinte fiscal n.º 144168758, casa-
do com Ermelinda Júlia Taveira Castro Sousa Fernandes, natural da
freguesia de Massarelos, concelho do Porto, residente na Rua de
Artur Dias Santos, 235, freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova
de Gaia;

4.º Carlos Manuel Oliveira Serra, contribuinte fiscal n.º 185609783,
casado com Anabela Ribeiro Rua, natural da freguesia de Várzea,
concelho de São Pedro do Sul, residente na Rua do Poeta José Mar-
ques Cruz, lote 116, 3.º, direito, freguesia, concelho e cidade de Leiria; e

5.º Paulo José Batista Pataco, contribuinte fiscal n.º 181995530,
casado com Anabela Alves de Oliveira, natural de Moçambique, re-
sidente na Avenida dos Heróis do Ultramar, 149, 1.º, direito, fre-
guesia, concelho e cidade de Pombal.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FUTLEG, Importação e Expor-
tação Artigos Desportivos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Outeiro do Pomar,
sem número de polícia, lugar de Casal do Cego, freguesia de Marrazes,
concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comercialização de artigos desportivos e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais dos valores
nominais de 1000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Carla Isabel de Oliveira Mota Brites, Manuel Lopes Brites, José
Luís Fernandes, Carlos Manuel Oliveira Serra e Paulo José Batista
Pataco.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados os sócios Carla Isabel
de Oliveira Mota Brites e Manuel Lopes Brites.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, bastando a assi-
natura de um gerente para os actos de mero expediente.

3 � Fica proibido a qualquer gerente envolver a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto social, tais
como fianças, abonações, letras de favor e responsabilidades se-
melhantes.
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4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � 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.

2 � Querendo preferir, a sociedade ou os sócios deverão no pra-
zo de 30 dias contados da recepção da carta registada, do projecto
detalhado da cessão, comunicar ao sócio cedente a sua decisão.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que deli-
berado 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.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná Cé-
sar de Bastos. 2000524168

FIVE ZONE, COMÉRCIO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Rua do Outeiro do Pomar, sem número,
Casal do Cego, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8859/
030507; identificação de pessoa colectiva n.º P 506577821; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/030507.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º Carla Isabel de Oliveira Mota Brites, contribuinte fiscal
n.º 207124949, casada com Sérgio Tomé Oliveira Brites, natural da
freguesia e concelho de Pombal, residente na Rua do Coronel Perei-
ra Pascoal, 13, 2.º, B, freguesia de Pousos, concelho de Leiria;

2.º Manuel Lopes Brites, contribuinte fiscal n.º 117868213, casa-
do com Maria Eulália Marques Vieira dos Reis Brites, natural da fre-
guesia de Arrabal, concelho de Leiria, onde reside na Rua de Nossa
Senhora da Conceição, 28, lugar de Freixial;

3.º José Luís Fernandes, contribuinte fiscal n.º 144168758, casa-
do com Ermelinda Júlia Taveira Castro Sousa Fernandes, natural da
freguesia de Massarelos, concelho do Porto, residente na Rua de
Artur Dias Santos, 235, freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova
de Gaia;

4.º Carlos Manuel Oliveira Serra, contribuinte fiscal
n.º 185609783, casado com Anabela Ribeiro Rua, natural da fre-
guesia de Várzea, concelho de São Pedro do Sul, residente na Rua
do Poeta José Marques Cruz, lote 116, 3.º, direito, freguesia, conce-
lho e cidade de Leiria; e

5.º Paulo José Batista Pataco, contribuinte fiscal n.º 181995630,
casado com Anabela Alves de Oliveira, natural de Moçambique, re-
sidente na Avenida dos Heróis do Ultramar, 149, 1.º, direito, fre-
guesia, concelho e cidade de Pombal.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FIVE ZONE, Comércio de Arti-
gos Desportivos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Outeiro do Pomar,
sem número de polícia, lugar de Casal do Cego, freguesia de Marrazes,
concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de artigos
desportivos e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais dos valores
nominais de 1000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Carla Isabel de Oliveira Mota Brites, Manuel Lopes Brites, José
Luís Fernandes, Carlos Manuel Oliveira Serra e Paulo José Batista
Pataco.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados os sócios Carla Isabel
de Oliveira Mota Brites e Manuel Lopes Brites.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, bastando a assi-
natura de um gerente para os actos de mero expediente.

3 � Fica proibido a qualquer gerente envolver a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto social, tais como
fianças, abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � 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.

2 � Querendo preferir, a sociedade ou os sócios deverão no pra-
zo de 30 dias contados da recepção da carta registada, do projecto
detalhado da cessão, comunicar ao sócio cedente a sua decisão.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que deli-
berado 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.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná Cé-
sar de Bastos. 2000524222
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ALIMENTIS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Estrada da Carreira de Tiro, lote 107, 2.º, esquerdo,
2400-475 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8864/
030508; identificação de pessoa colectiva n.º P 506581390; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 61/030508.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º José António Marques Gomes, contribuinte fiscal
n.º 191332542, casado com Maria de Lurdes Gonçalves Firmino sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural de Moçambique, resi-
dente no Edifício Macieira, lote 3, 3.º, esquerdo, freguesia de Catraia
de São Paio, concelho de Oliveira do Hospital;

2.º Paulo Jorge Portugal Dinis, contribuinte fiscal n.º 188986529,
divorciado, natural da freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, onde
reside na Estrada da Carreira de Tiro, lote 107, 2.º, esquerdo; e

3.º José Miguel Viegas Martins Mendonça de Almeida, contribuin-
te fiscal n.º 221038337, casado com Marlone Vieira Mendonça sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Évora
(Sé), concelho de Évora, residente na Rua de Luís José Costa, 19,
rés-do-chão, direito, freguesia de Senhora da Saúde, concelho de
Évora.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALIMENTIS � Comércio e
Distribuição de Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Carreira de Tiro,
lote 107, 2.º, esquerdo, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e distribuição de
produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 1667 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, José António Marques Gomes, Paulo Jorge Portugal Dinis e
José Miguel Viegas Martins Mendonça de Almeida.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os só-
cios.

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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

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 le-

gitimários;

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, tomado, por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná Cé-
sar de Bastos. 2000524133

DONA DOCEIRA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE DOCES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, Edifício Panorama, lote 2, 205,
2400-256 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8865/
030508; identificação de pessoa colectiva n.º P 506581373; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 62/030508.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

Carla Sofia Bernardo Costa, contribuinte fiscal n.º 216689627,
solteira, maior, natural da freguesia e concelho de Ovar, residente
na Avenida de 25 de Abril, Edifício Panorama, lote 2, 205, fregue-
sia, concelho e cidade de Leiria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dona Doceira � Indústria e
Comércio de Doces, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida
de 25 de Abril, Edifício Panorama, lote 2, 205, freguesia, concelho
e cidade de Leiria.

2 � 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, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer
ponto do País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de doces e
compotas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia Carla Sofia Bernardo Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.
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2 � A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ela
sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dela sócia Carla Sofia Bernardo
Costa, desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade que venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá 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.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná Cé-
sar de Bastos. 2000524141

CONSTRUÇÕES RUIVO & GASPAR, L.DA

Sede: Rua de Tomar, 5, Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8866/
030509; identificação de pessoa colectiva n.º P 506586596; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 65/030509.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

Artur Ruivo Neves de Oliveira, contribuinte fiscal n.º 175228531,
e mulher, Gracinda Gaspar Gomes de Oliveira, contribuinte fiscal
n.º 201153335, casados sob o regime da comunhão geral, naturais,
ele da freguesia de Caranguejeira e ela da freguesia de Milagres, ambas
do concelho de Leiria, residentes na Rua de Tomar, 5, freguesia de
Arrabal, concelho de Leiria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Ruivo & Gaspar,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Tomar, 5, freguesia de
Arrabal, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas; compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adqui-
ridos para esse fim; comercialização de materiais de construção e
como actividade acessória dar de arrendamento bens imóveis pró-
prios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 30 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Artur Ruivo Neves de Oliveira, e uma de
20 000 euros, pertencente à sócia Gracinda Gaspar Gomes de Oli-
veira.

§ único. Cada sócio realizou 50 % da sua quota em dinheiro, de-
vendo realizar os restantes 50 %, também em dinheiro, no prazo de
dois anos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme 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
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

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 le-

gitimários;
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, tomado, por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná Cé-
sar de Bastos. 2000524125

SILVA & DIAS � MÁRMORES, L.DA

Sede: Marco, Bajouca, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3228/
900625; identificação de pessoa colectiva n.º 502371951; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 14/20020111.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi reforça-
do o capital e alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de
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2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rui dos
Prazeres Pereira da Silva e Pedro Ricardo Ferreira de Jesus.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Car-
reira. 2000524362

RODACORTES � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Moinho Novo, 144, Cortes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8875/
030514; identificação de pessoa colectiva n.º P 506582779; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 58/030514.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

Vítor Manuel Bértolo da Silva, contribuinte fiscal n.º 198094191,
e mulher, Irene Sofia Carvalho Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 165785934, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais da freguesia de Cortes, concelho de Leiria, onde residem no
lugar de Moinho Novo, 144.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RODACORTES � Transportes,
L.da, e tem a sua sede no lugar do Moinho Novo, 144, freguesia de
Cortes, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transporte rodoviá-
rio de mercadorias por conta de outrem, comercialização, importa-
ção, exportação e representação de produtos diversificados, nomea-
damente, automóveis, maquinaria diversa, produtos alimentares,
artigos para o lar e outros artigos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Vítor Manuel Bértolo da Silva e Irene Sofia Carvalho Fer-
reira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual 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.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná Cé-
sar de Bastos. 2000524095

EXAGONAL � MÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Vale, 5, Longra, Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8874/
030514; identificação de pessoa colectiva n.º P 506591662; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 57/030514.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

Benigno António Pereira Santo, contribuinte fiscal n.º 187864500,
e mulher, Elisabete Gameiro Rodrigues Santo, contribuinte fiscal
n.º 205270247, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais, ele da freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria, e ela
de França, naquela primeira residentes na Rua do Vale, 5, lugar de
Longra.

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale, 5, lugar de Longra,
freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação e comercialização
de móveis e outros produtos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 19 600 euros, pertencente ao
sócio Benigno António Pereira Santo, e uma de 400 euros, perten-
cente à sócia Elisabete Gameiro Rodrigues Santo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Benigno
António Pereira Santo.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná Cé-
sar de Bastos. 2000524117

FSPORT � REPRESENTAÇÕES DESPORTIVAS, L.DA

Sede: Rua do Vale da Carreira, 33-A, Várzea, Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8877/
030515; identificação de pessoa colectiva n.º P 506396584; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/030515.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

Carlos Filipe Rodrigues Furtado, contribuinte fiscal n.º 201497034,
e mulher, Mónica Clara de Carvalho Lopes Furtado, contribuinte
fiscal n.º 216350778, casados sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, naturais, ele da freguesia de Santa Maria Maior, concelho de
Chaves, e ela da freguesia e concelho de Leiria, residentes na Rua do
Canto, 1-B, lugar de Soutocico, freguesia de Arrabal, concelho de
Leiria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FSPORT � Representações
Desportivas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale da Carreira, 33-
-A, lugar de Várzea, freguesia de Arrabal, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, distribuição e represen-
tação de material desportivo e prestação de serviços na área do
desporto e organização de eventos.

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 3000 euros, pertencente ao sócio
Carlos Filipe Rodrigues Furtado, e uma de 2000 euros, pertencente à
sócia Mónica Clara de Carvalho Lopes Furtado.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Carlos
Filipe Rodrigues Furtado.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas

por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual 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.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná Cé-
sar de Bastos. 2000524281

IDRICA � CONSTRUÇÕES TÉCNICAS
DE CANALIZAÇÕES E CLIMATIZAÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Mártires do Tarrafal, lote D-IV, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8878/
030515; identificação de pessoa colectiva n.º P 506527360; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 49/030515.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.os Idelberto Raul Rodrigues dos Santos, contribuinte fiscal
n.º 135021863, e mulher, Maria Teresa Tempero Correia Rodrigues
dos Santos, contribuinte fiscal n.º 119309653, naturais, ele da fre-
guesia, concelho e cidade de Leiria e ela da freguesia de Alfeizerão,
concelho de Alcobaça, naquela primeira residentes na Rua dos Már-
tires do Tarrafal, lote D-IV; e

2.os Ricardo Nuno Correia dos Santos, contribuinte fiscal
n.º 195454081, e mulher, Verónica Duarte Romão, contribuinte fis-
cal n.º 196366305, naturais, ele da dita freguesia e concelho de Leiria
e ela da freguesia de Avelar, concelho de Ansião, naquela primeira
residentes na Rua do Dr. Vasco da Gama Fernandes, lote A3, 3.º,
direito.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IDRICA � Construções Técni-
cas de Canalizações e Climatizações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Mártires do Tarrafal,
lote D-IV, freguesia, concelho e cidade de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de redes de canali-
zação e climatização e comercialização de equipamentos relaciona-
dos com as actividades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: duas iguais de 1750 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Idelberto Raul Rodrigues dos San-
tos e Ricardo Nuno Correia dos Santos, e duas iguais de 750 euros
cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria Teresa Tempe-
ro Correia Rodrigues dos Santos e Verónica Duarte Romão.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

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 le-

gitimários;
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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social, desde que deli-
berado 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.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná Cé-
sar de Bastos. 2000524273

NEFERTITE � PIZZARIA, L.DA

Sede: Rua da Beneficência, 16, 2.º, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8879/
030516; identificação de pessoa colectiva n.º P 506583457; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/030516.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º Manuel Dinis Seabra Abreu, contribuinte fiscal n.º 187390609,
divorciado, natural da freguesia e concelho da Batalha; e

2.º Maria Marisa Seabra Abreu, contribuinte fiscal n.º 224285181,
solteira, maior, natural da freguesia e concelho de Leiria.

Os outorgantes são ambos residentes na Rua da Beneficiência, 16,
2.º, esquerdo, freguesia, concelho e cidade de Leiria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEFERTITE � Pizzaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Beneficiência, 16, 2.º,
esquerdo, freguesia, concelho e cidade de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de actividades
hoteleiras, nomeadamente, restaurante, pizzaria, take-away, snack-
-bar, café e bar.

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 4500 euros, pertencente à sócia
Maria Marisa Seabra Abreu, e uma de 500 euros, pertencente ao sócio
Manuel Dinis Seabra Abreu.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria
Marisa Seabra Abreu.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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 le-

gitimários;
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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.
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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.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2003. � A Conservadora Destacada, Diná Cé-
sar de Bastos. 2000524265

PENICHE

JOSÉ CASTANHEIRA � PUBLICIDADE E BRINDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1290;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030811.

Certifico que José Augusto de Castro Castanheira, casado com
Maria Almerinda Ribeiro Martinho Castanheira na comunhão de
adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, nos termos dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Castanheira � Publicidade
e Brindes, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Porto de Pesca,
lote D, porta 2, rés-do-chão, direito, freguesia da Ajuda, concelho
de Peniche.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho
de brindes e artigos publicitários e artes gráficas e publicidade.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, as quais poderão não ser remuneradas, con-
forme 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.

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
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Pelo outorgante foi ainda dito que não é titular de qualquer outra
sociedade unipessoal e declarou, sob sua inteira responsabilidade, que
foi efectuado o depósito da entrada em dinheiro, já realizada, no
Banco Espírito Santo, S. A., agência da Malveira, no dia 7 deste mês.

Está conforme.

19 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria Graciete Marques
Dinis. 2000551343

LISBOA
ALENQUER

VINHOS FILIPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 619/
900521; identificação de pessoa colectiva n.º 502351144; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 5/030807.

Certifico que foi registado o reforço do capital e transformação
de sociedade em sociedade anónima, sendo a importância do aumen-
to, realizado em dinheiro, subscrita do seguinte modo: pelo sócio
António Manuel Monteiro Filipe, casado com Maria Celeste Fer-
reira Filipe em comunhão geral, com a quantia de 96 euros e 92 cên-
timos; pela sócia Maria da Conceição Monteiro, viúva, com a quan-
tia de 69 303 euros e 61 cêntimos; pela nova sociedade sócia Vila
Bairrada � Sociedade Imobiliária, S. A., com a subscrição de uma
quota de 421 100 euros; pela nova sócia Maria Celeste Ferreira Fi-
lipe, casada com o referido António Manuel Monteiro Filipe, com a
subscrição de uma quota de 25 000 euros; pela nova sócia Fernanda
Maria Ferreira Filipe, casada com José Fernandes Tavares em co-
munhão de adquiridos, com a subscrição de uma quota de 25 000 eu-
ros; e pela nova sócia Maria Antónia Ferreira Filipe Tordo, casada
com João Francisco Tordo Damião em comunhão de adquiridos, com
a subscrição de uma quota de 25 000 euros, ficando o capital, então,
a ser do montante de 690 200 euros, e tendo a transformação sido
deliberada em 27 de Junho de 2003, de que resulta:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vinhos Filipes, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no lugar e freguesia de Olhalvo, concelho de
Alenquer.

2 � A sede social poderá ser transferida dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe por simples deliberação do órgão de
administração.

3 � Por deliberação do órgão de administração, poderão ser cria-
das sucursais, agências e qualquer outra espécie local de representa-
ção no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na produção e comercialização de vinhos
comuns e licores.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 690 200 euros, está integralmente reali-
zado, e é representado por 138 040 acções.

2 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador, recipro-
camente convertíveis à vontade dos accionistas, a cargo de quem
ficarão as despesas de conversão, salvo as restrições impostas por
lei.

3 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto ou remí-
veis até ao montante representativo de metade do capital.

4 � Haverá títulos de 1, 10, 50, 100 e 1000 acções, autenticadas
com o selo branco da sociedade e a chancela de um administrador.

5 � Os accionistas poderão, a todo o tempo, requerer o desdo-
bramento dos títulos representativos das suas acções, sendo da sua
conta as respectivas despesas.

6 � Na subscrição de novas acções, os accionistas que ao tempo
o forem terão ou não direito de preferência, conforme resolvido na
assembleia geral que aprovar o aumento ou reforço do capital, na
proporção das acções que então possuírem.
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7 � Na realização diferida das entradas referentes a aumento de
capital o accionista entrará em mora, nos termos legais, depois de
interpelado para efectuar o pagamento de qualquer prestação, e os
que, interpelados para efectuarem o pagamento das importâncias em
dívida, acrescidas de juros à taxa legal, o não fizerem no prazo que
lhes foi fixado para o efeito, perderão, a favor da sociedade, as ac-
ções subscritas, bem como todos os pagamentos que por conta delas
houverem efectuado.

8 � Enquanto se verificar a situação de mora ficarão suspensos
todos os direitos sociais relativos às acções em causa.

ARTIGO 5.º

1 � O capital poderá ser aumentado até 2 500 000 euros, por uma
ou diversas vezes, através de entradas em dinheiro, por deliberação
do órgão de administração, ouvido o órgão de fiscalização, delibera-
ção que fixará a respectiva forma e condições, podendo livremente
decidir se serão acções nominativas e ou ao portador e dentro de
todas elas estabelecer todas as categorias permitidas por lei.

2 � Nos aumentos de capital a realização das entradas poderá ser
diferida nos termos legais, conforme vier a ser fixado pelo órgão de
administração.

3 � Se vierem a ser emitidas acções preferenciais remíveis, a
remissão far-se-á nas condições que para ela vierem a ser fixadas
pela deliberação do órgão de administração que tiver autorizado o
aumento de capital através da emissão desse tipo de acções.

4 � Se o parecer do órgão de fiscalização não for concordante, o
conflito será obrigatoriamente dirimido pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Em aumentos de capital superiores ao previsto no n.º 1 do artigo
anterior, ou a realizar em espécie, que terão de ser deliberados ou
por assembleia geral ou pela totalidade dos accionistas por alguma
das formas previstas no artigo 54.º do Código das Sociedades Co-
merciais, a reunião deliberatória terá todos os poderes conferidos ao
órgão de administração.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções, nos casos seguintes:
a) Se o respectivo titular usar o direito à informação que a lei lhe

conceder, para daí tirar vantagens que causem prejuízo à sociedade e
aos accionistas;

b) Se as acções nominativas forem envolvidas em qualquer proce-
dimento judicial que ponha em risco a sua transmissão forçada, sem
que haja sido deduzida oposição julgada procedente. Exceptua-se a
inclusão de acções em processo de inventário;

c) Em caso de falência de qualquer accionista que seja pessoa co-
lectiva;

d) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de
divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou de bens, as acções
não fiquem a pertencer integralmente ao seu titular.

2 � A deliberação de amortização deverá ser tomada em assem-
bleia geral dentro de um ano a contar do conhecimento do facto que
potencie a amortização, sob pena de caducidade.

3 � As acções serão amortizadas pelo respectivo valor contabi-
lístico resultante do último balanço aprovado, ou pela média das
cotações das diversas bolsas, se este for inferior, à data da delibera-
ção da amortização.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir acções e ou obrigações próprias ou
alheias e quotas ou partes no capital de outras sociedades, onerá-las
ou sobre elas realizar quaisquer operações convenientes aos interes-
se sociais.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos previstos na
lei, mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

O lucro de cada exercício pode não ser distribuído para além do
limite imposto pelo artigo 294.º, n.º 1, do Código das Sociedades
Comerciais, e será o mesmo afectado ao fim que para ele vier a ser
aprovado pela assembleia geral, que sobre a matéria deliberará por
maioria simples de votos presentes ou representados.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é o órgão supremo da sociedade e as suas deli-
berações são obrigatórias para todos os accionistas e são tomadas
por maioria dos votos emitidos pelos accionistas presentes ou re-
presentados, excepto nos casos em que a lei exija maioria qualificada.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
dois secretários, eleitos de entre os accionistas ou não accionistas,
por períodos renováveis de quatro anos.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tiverem as
suas acções registadas ou depositadas até 10 dias antes do marcado
para a reunião.

ARTIGO 14.º

A cada acção corresponderá um voto na assembleia geral, não
havendo qualquer limite ao número de votos de que pode dispor cada
accionista.

ARTIGO 15.º

1 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar por outro
accionista na assembleia geral, bastando para o efeito uma carta
dirigida ao respectivo presidente.

2 � Nenhum accionista pode ser representado por mais do que
um mandatário.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral reunir-se-á até 31 de Março de cada ano e ain-
da sempre que o requeira o órgão de administração, o órgão de fis-
calização ou um grupo de accionistas que possuam acções corres-
pondentes a 5 % do capital social ou percentagem superior que venha
a ser fixada por lei como mínima para tal.

ARTIGO 17.º

1 � As assembleias gerais, salvo disposição legal imperativa em
sentido diverso, considerar-se-ão constituídas quando se reunirem
accionistas que representem por si, ou seus mandantes, pelo menos,
50 % do capital social.

2 � Em segunda convocatória, a assembleia geral deliberará seja
qual for o capital representado.

ARTIGO 18.º

A proclamação feita pelo presidente da assembleia geral da elei-
ção de qualquer pessoa para cargos sociais equivale à sua investidura
no exercício do cargo.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 19.º

1 � O órgão de administração tem exclusivos e plenos poderes
de representação da sociedade, competindo-lhe gerir as actividades
da sociedade, devendo subordinar-se às deliberações da assembleia geral
ou à intervenção do órgão de fiscalização apenas em casos em que
a lei ou o presente contrato de sociedade o permitir.

2 � O mandato do órgão de administração é de quatro anos,
podendo os seus membros serem reeleitos, por uma ou mais vezes.

3 � O ano civil em que o órgão de administração é designado
conta como completo para cômputo desse período e manter-se-á
em funções até nova eleição, salvo disposição legal específica a esse
respeito.

4 � A administração será exercida por um conselho, que será
composto por três ou cinco administradores, de acordo com o deli-
berado em assembleia geral.

5 � Compete à assembleia geral a designação do presidente do
conselho de administração, o qual terá voto de qualidade.
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6 � A assembleia geral pode optar por eleger, em alternativa ao
conselho de administração, um administrador único, excepção aos
casos expressamente vedados por lei.

ARTIGO 20.º

Compete ao órgão de administração exercer os mais amplos po-
deres de prossecução dos interesses e negócios sociais, dentro dos
limites que lhe sejam assinalados por lei, pelos estatutos, pelas deli-
berações da assembleia geral e, em especial:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, transigir com devedores e credores, propor, desistir, confes-
sar e transigir em quaisquer pleitos e acções e constituir quaisquer
mandatários, não podendo, contudo, obrigar a sociedade em fianças,
abonações e letras de favor e outros actos e contratos alheios à
actividade da mesma;

b) Adquirir bens móveis e imóveis, mesmo que por permuta;
c) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiro,

emitir, aceitar, sacar e endossar letras, livranças, cheques, extractos
de facturas e quaisquer outros títulos de crédito;

d) Negociar com quaisquer instituições de crédito todas e quais-
quer operações de financiamento, activas ou passivas, designada-
mente, contrair empréstimos nos termos e condições que julgar mais
convenientes;

e) Adquirir, arrendar, locar, tomar de trespasse estabelecimentos
comerciais, alienar, onerar ou ceder bens imóveis ou móveis, no-
meadamente, quotas, acções ou partes sociais de outras sociedades, e
efectuar sobre estas quaisquer operações, designadamente, as ineren-
tes à transformação, fusão ou cisão das sociedades participadas.

ARTIGO 21.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção do presidente do conselho de administração

ou do administrador único;
b) Pela intervenção de dois outros membros do conselho de ad-

ministração;
c) Pela intervenção de um administrador-delegado, no âmbito da

respectiva delegação;
d) Pela intervenção de um ou mais mandatários, nos termos dos

respectivos mandatos.
2 � Bastará, porém, a assinatura de um qualquer administrador

ou de um qualquer mandatário, ressalvados os limites do respectivo
mandato, para a prática de actos de mero expediente.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração, quando exista, reúne sempre
que convocado pelo presidente ou por dois outros administradores.

2 � As resoluções são tomadas por maioria dos votos dos admi-
nistradores presentes ou devidamente representados.

3 � O administrador designado para o primeiro mandato social
está dispensado de prestar caução, cabendo às assembleias gerais que
elegerem futuros administradores disporem sobre essa matéria, en-
tendendo-se que, caso não deliberarem a tal respeito, se mantém a
dispensa de caução.

CAPÍTULO V

Órgão de fiscalização

ARTIGO 23.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um conselho
fiscal composto por três membros efectivos ou a um fiscal único, a
eleger pela assembleia geral para exercer o mandato durante quatro
exercícios consecutivos, sem prejuízo de reeleições.

2 � Em qualquer dos casos previstos, a assembleia geral elegerá
sempre um fiscal suplente.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 24.º

1 � Compete à assembleia geral de accionistas ou a uma comis-
são de accionistas nomeada por aquela, fixar as remunerações de cada
um dos administradores, tendo em conta as funções desempenhadas
e a situação económica da sociedade.

2 � Salvo disposição legal específica, os membros da mesa da
assembleia geral e do conselho fiscal serão ou não remunerados,
conforme deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 25.º

1 � O ano social coincide com o ano civil, sendo as contas e o
balanço encerrados com referência a 31 de Dezembro.

2 � Relativamente a cada ano civil, o órgão de administração
deve elaborar e submeter aos órgãos competentes da sociedade as
contas desta, constituídas por balanço, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexos, bem como o relatório de gestão, de modo
a poderem ser apreciados nos três primeiros meses de cada ano
civil.

3 � Juntamente com as contas anuais e o relatório de gestão,
deve o órgão de administração apresentar uma proposta sobre a
atribuição dos lucros ou o tratamento das perdas.

Disposições transitórias

1 � Para o quadriénio de 2003-2006, os órgãos sociais terão a
seguinte composição:

Assembleia geral: presidente, Maria Celeste Ferreira Filipe; secre-
tários: Fernanda Maria Ferreira Filipe e Maria Antónia Ferreira Fi-
lipe Tordo.

Administração: administrador único, António Manuel Monteiro
Filipe.

Fiscalização: fiscal único, Vítor Oliveira & Hélia Félix, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do Ateneu Co-
mercial, lote 4, em Santarém, representada por Hélia Santos Duarte
Félix, revisora oficial de contas, casada, com domicílio na dita Rua
do Ateneu Comercial, lote 4, em Santarém;

Fiscal suplente: Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira, revisor ofici-
al de contas, divorciado, com domicílio profissional na Rua de Ra-
malho Ortigão, 17, 3.º, em Lisboa.

2 � O administrador único e os membros da mesa da assembleia
geral não serão remunerados.

Conferida, está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta da sociedade.

28 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2001411472

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA MARGEM
ARADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 620/
900521; identificação de pessoa colectiva n.º 502351136; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 3/030807.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento, realizada em dinhei-
ro, subscrito pela sócia Maria da Conceição Monteiro, viúva, com a
quantia de 17 880 euros, e pela nova sócia, sociedade Vila Bairrada �
Sociedade Imobiliária, S. A., com uma quota de 65 120 euros, e dada
nova redacção ao artigo 3.º, a qual fica sendo:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 88 000 euros, está integralmente realizado,
e é representado por três quotas: uma de 65 120 euros, titulada pela
sócia Vila Bairrada � Sociedade Imobiliária, S. A.; uma de 20 380 eu-
ros, titulada pela sócia Maria da Conceição Monteiro, e uma de
2500 euros, titulada pelo sócio António Manuel Monteiro Filipe.

Conferida, está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta da sociedade.

28 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2001411464

SUPER TÁXIS VILA PRESÉPIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1743/
010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505459078; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/030806.
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Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento, realizado em dinhei-
ro, subscrita pelo sócio António Rodrigues dos Santos, casado com
Maria de Lurdes Ferreira Soares em comunhão geral, com a quantia
de 11 400 euros, e pela sócia referida Maria de Lurdes Ferreira So-
ares, com a quantia de 7600 euros, e dada nova redacção ao artigo 3.º,
a qual fica sendo:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
24 000 euros, representado por duas quotas: uma de 14 400 euros,
do sócio António Rodrigues dos Santos, e uma de 9600 euros, da
sócia Maria de Lurdes Ferreira Soares.

Conferida, está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta da sociedade.

28 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2001411456

CASCAIS

HÉLDER & JOSÉ � TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 198/
011127-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505867494; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011127.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Hélder & José � Terraplanagens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Tomadilha (Casa
da Antena), Cabriz, freguesia de Santa Maria e São Miguel, concelho
de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de desaterros e ter-
raplenagens.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Maria do Rosário
dos Santos Francisco, e duas iguais do valor nominal de 2500 euros
cada uma e uma de cada um dos sócios José Júlio dos Santos Francis-
co e Hélder Manuel dos Santos Francisco.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócios: Maria do Rosário dos Santos Francisco, José Júlio dos
Santos Francisco e Hélder Manuel dos Santos Francisco.

Esta certidão está conforme o original.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005855596

REPORTIUM XXI CONSULTING � CONSULTORIA
E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 063/
020318-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506056074;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 55 e 56/021029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos 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

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 12 500 euros, pertencente uma a cada um dos
sócios, Eduardo José Aibéo da Costa Prata e Rui Arnaldo Rosa Pi-
res.

Gerente designado: Rui Arnaldo Rosa Pires.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Apresentação n.º 55/021029 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente António Gil Pires, por renúncia,

em 29 de Julho de 2002.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2000786090

LACOPLUS � LACAGEM E SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 462-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/021003.

Certifico que entre:
1) Francisco José Rodrigues Alves;
2) Rui Manuel Gomes Teixeira,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LACOPLUS � Lacagem e Ser-
ralharia Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Cemitério, armazém,
freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na lacagem, serralharia 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 de
2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessário a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000235532

CPRI � COMPANHIA PORTUGUESA
DE REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 629-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504597167; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 80/020503.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 2.º e 3.º do contrato social, que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na aplicação, comercialização e
consultoria de revestimentos industriais, representações, importações
e exportações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais valores constantes do activo
social e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003228586

GRÃO DOURADO � COMÉRCIO DE CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 558-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 61/020528.

Certifico que entre:
1) Manuel Lourenço Neto;
2) Paulo Manuel Nogueira Pires de Melo,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Grão Dourado � Comércio de
Cafés, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cesaltina Fialho Gou-
veia, 423, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de café e produtos
de cafetaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

gitimários;
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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003137033

MÉTODO DIÁRIO � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 050-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 63/020528.

Certifico que entre:
1) Carla Maria Moreira Ferreira Lopes;
2) José Augusto Pinheiro Lopes,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Método Diário � Contabili-
dade, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Fernando
Ricardo Ribeiro Leitão, 9, 3.º, direito, freguesia de Massamá, conce-
lho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade, fiscalidade, salários e consultoria de gestão.

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 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

gitimários;
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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003137076

ANTÓNIO PEDRO BAIÃO, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 051-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/020529.

Certifico que entre:
1) João Manuel dos Santos Marques;
2) Manuel Henrique Ferreira da Cunha Saraiva;
3) José Carlos Teles de Menezez Seabra,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Pedro Baião, Sociedade
de Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Portugal, 45, rés-
-do-chão, direito, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio 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
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.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003137068

ASSIMPTOT(A)RQ � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 563-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/020531.

Certifico que entre:
1) Luís Miguel de Carvalho Moita de Deus;
2) Rodrigo Gonçalves de Carvalho;
3) Pedro Montenegro Valadas Martins,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de ASSIMPTOT(A)RQ � Ar-
quitectos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Gonçalo Velho
Cabral, lote 300, 1.º, B, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas de representação em território nacional ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em estudos e projectos de arqui-
tectura e engenharia, gestão de projectos, direcção e fiscalização de
obra, consultoria e promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Luís Miguel de
Carvalho Moita de Deus e Rodrigo Gonçalves de Carvalho.

5 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor ou em quaisquer outros documen-
tos estranhos aos negócios sociais, respondendo o contraventor,
individualmente, perante a sociedade, pelas obrigações que assim ti-
ver assumido, para além de ter que a indemnizar dos danos e pre-
juízos que lhe tiver ocasionado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcialmente, depende do con-
sentimento da sociedade.

2 � Se a sociedade consentir a cessão, ou se esta vier a tornar-se
livre, os sócios não cedentes terão sempre direito de preferência na
aquisição da quota cedenda e se mais do que um pretender exercer
esse direito será a mesma rateada por todos os pretendentes na pro-
porção dos valores nominais das quotas que, respectivamente, pos-
suírem.

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 sujeita a

qualquer outra providência judicial;
c) Quando a quota for cedida com infracção do disposto no ar-

tigo 6.º do contrato social.
2 � Exceptuando o caso previsto na alínea c) do número anteri-

or, a amortização da quota será realizada pelo seu valor nominal.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, terão as seguintes aplica-
ções: 5 % para o fundo de reserva legal até que ele atinja o limite
mínimo exigido por lei e todo o restante para quaisquer outros fun-
dos ou reservas cuja criação seja deliberada em assembleia geral, ou
para distribuição aos sócios nas percentagens e condições que ali forem
deliberadas.

ARTIGO 9.º

1 � Os sócios poderão deliberar, por unanimidade, que lhes se-
jam exigidas prestações suplementares, bem como a forma da sua
restituição, até ao décuplo do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e condições fixados em deliberação por si votada em assem-
bleia geral.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003137050

MARTINHO LOPES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 080/
990111-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504399136;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: Of. 7 e 8/020109.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º do contrato social,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martinho Lopes & Lopes, L.da,
e tem sede na Rua Projectada ao Bairro dos Peões, Casal dos Rolos,
Talaíde, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

2 � A gerência pode, livremente, deslocar a sede dentro do con-
celho de Cascais ou para concelhos limítrofes e criar e extinguir
sucursais, agências ou outras formas locais de representação onde e
quando achar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restaurante típico, fabricação
e comercialização de pizzas, de produtos de panificação e pastelaria
e entrega de produtos alimentares ao domicílio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo social, é de 6000 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 3000 euros cada uma e uma de cada um dos
sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, serão exercidas por um ou mais gerentes, que podem ser sócios
ou estranhos à sociedade, eleitos por deliberação dos sócios.

2 � São gerentes os sócios, António Pedro Martinho Lopes e
Paula Cristina Fernandes Paulos Lopes.

3 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, os ge-
rentes não serão remunerados.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte registo:
1 � Of. Apresentação n.º 7/020109 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente António Manuel de Carvalho Vaz,

por renúncia, em 17 de Dezembro de 2001.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2000786073

CAFITARES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 030/
950808-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503491926; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 56/021230.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 4.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios, Ana Carla de Oliveira Alves e Paulo Manuel Mendes
Carrilho.

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

Esta certidão está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235579
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EASTÉCNICA IV � REDES DE COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 455/
980303-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504089269; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 24/020906.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato social, que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Broadnet Portugal, S. A.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto o estabelecimento, gestão e
exploração de redes públicas ou privativas de telecomunicações, a
prestação de serviços de telecomunicações, nomeadamente, por meio
de utilização de frequências de acesso fixo via rádio, bem como o
exercício de quaisquer actividades que sejam complementares, subsi-
diárias ou acessórias daquelas, directamente ou através da constitui-
ção ou participação em sociedades.

2 � A sociedade pode participar em sociedades com objecto so-
cial diferente, em sociedades de responsabilidade limitada ou ilimita-
da, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomea-
damente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económicos, novas sociedades,
consórcios e associações em participação e, bem assim, constituir
ou participar em quaisquer outras formas de associação, temporária
ou permanente, entre sociedades e ou entidades de outra natureza.

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

Esta certidão está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235576

EASTÉCNICA IV � REDES DE COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 455/
980303-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504089269; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 33/020626.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 4.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social é de 13 310 750 euros e 15 cêntimos, inteiramen-
te subscrito e realizado, representado por 2 667 485 acções com o
valor nominal de 4 euros e 99 cêntimos cada uma.

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

Esta certidão está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235573

IMOPOLIS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 964/
020213-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503075183;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21, inscrição n.º 23 e averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 21; números e data das apresentações: 62 e 64/
021011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

21 � Apresentação n.º 62/021011 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do administrador José Joaquim Fragoso, por

renúncia, em 29 de Maio de 2002.

23 � Apresentação n.º 63/021011.
Designação por cooptação para administrador do conselho de

administração de José António Arez Romão, casado, residente na
Rua do Professor Salazar de Sousa, 6, 8.º, esquerdo, Lisboa, em 27 de
Junho de 2002.

21 � Apresentação n.º 64/021011 � Averbamento n.º 2.
Cessação de funções do administrador Filipe de Raimond da Silva

Amado, por renúncia, em 1 de Agosto de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

2 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235569

QUADRICONSULT, CONSULTORES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 307/
000516-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504911589; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 10/021125.

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:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7481 euros e 96 cêntimos e corresponde à soma de três quotas, sen-
do uma do valor nominal de 5985 euros e 57 cêntimos, pertencente
à sócia Maria José Rodrigues dos Ramos Sousa Marques, outra do
valor nominal de 748 euros e 20 cêntimos, pertencente ao sócio
Miguel Ramos de Sousa Marques, e outra do valor nominal de 748 eu-
ros e 19 cêntimos, pertencente ao sócio Tiago dos Ramos Sousa Mar-
ques.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades, mesmo que o objecto social diferente do seu.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235567

PUREZAS BAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 481/
910614-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500208360;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 57/020605.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 2.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e encontra-se dividido em quatro quotas, duas no valor
nominal de 7500 euros, tituladas uma em nome da sócia Maria Filo-
mena Pureza Jorge e outra em nome do sócio António José Pureza
Jorge, e duas no valor nominal de 5000 euros, tituladas uma em nome
do sócio Mário Vargas Salvador e outra em nome do sócio Joaquim
Vargas Salvador.

Gerentes designados: Mário Vargas Salvador e Joaquim Vargas
Salvador.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235566

FIDELIMÓVEL � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3310/
830201-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501346740; aver-
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bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
021126.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 1.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de FIDELIMÓVEL � Cons-
truções Civis, L.da, tem a sua sede na Praceta de Oliveira Martins, 2,
freguesia de Massamá, concelho de Sintra, e durará por tempo inde-
terminado, contando-se o seu início a partir de 7 de Outubro de 1982.

Mais certifico que foram depositados os documentos respeitantes
à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2001.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235565

MEDBIO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE BIO-ELECTRÓNICA MÉDICA E BIO-FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7153-
-Oeiras; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 148/020401.

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 é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde a soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Ângelo Vidigal Marinha Lucas
e Maria Clara Vieira Lima.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003133275

1001 AVENTURAS � ORGANIZAÇÃO DE ITINERÁRIOS
E EXPEDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 240/
980604-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504185144; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 212/011218.

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 em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido nas seguintes quotas: uma no valor
nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel da Cos-
ta Camarinha, uma no valor nominal de 500 euros, pertencente à
sócia Paula Ângela Maria Alves da Costa Camarinha, uma no valor
nominal de 500 euros, pertencente ao sócio António José Fernan-
des Pontes, e uma no valor nominal de 500 euros, pertencente ao
sócio Nuno Ricardo Ventura Sestelo Moreira.

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

Esta certidão está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003274588

J. VALADAS � GABINETE DE ESTUDOS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6043/
900831-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502418575; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e data
das apresentações: 376 e 377/020326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 4.º e 6.º do contrato social, que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, ambas do sócio Paulo Alexandre Lourenço Vala-
das.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia ge-
ral.

ARTIGO 6.º

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

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

3 � Fica designado gerente o não sócio Joaquim António
Largueiras Valadas, casado, residente na Avenida do Dr. Álvaro de
Vasconcelos, lote B, 2.º, esquerdo A, 2710 Sintra.

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

10 � Apresentação n.º 376/020326 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções da gerente Suzana Cristina Lourenço Vala-

das, por renúncia, em 14 de Novembro de 2001.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2000786081

ESPAÇO DE IDEIAS � ARQUITECTURA
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9061/
940705-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503250163; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 137/011128.

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 é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
4500 euros, do sócio José Manuel Ferreira Duarte Teixeira, e duas
de 250 euros cada, uma de cada um dos sócios Teresa Rodrigues
Teixeira e Miguel Rodrigues Teixeira.

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

Esta certidão está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235562

AGROSOUSEL � AGRO-PECUÁRIA DE SOUSEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7347-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500936129; número e
data da apresentação: 10 962/281201.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000235564

ALGUER � GESTÃO DE EMPRESAS
E ESTABELECIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 240-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020531.

Certifico que por Maria Isabel Corte-Real de Azevedo Alcântara
Guerreiro foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALGUER � Gestão de Empre-
sas e Estabelecimentos, L.da

2 � Tem sede na Rua do Porto Santo, 12 A, freguesia de Oeiras
e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar ou encerrar filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras for-
mas de representação, em qualquer ponto do País.

4 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades com objecto diferente do seu, em sociedade reguladas por leis
especiais e associar-se com outras para formar agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
sultadoria na área de organização e gestão de empresas e estabeleci-
mentos comerciais e industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 3500 euros, pertencente à sócia Maria Isabel Corte-Real de
Azevedo Alcântara Guerreiro, e outra do valor nominal de 1500 eu-
ros, pertencente ao sócio Nuno Manuel de Azevedo Alcântara Guer-
reiro.

ARTIGO 4.º

1 � A transmissão de quotas entre sócios, no todo ou em parte,
não carece de consentimento da sociedade.

2 � A transmissão de quotas a terceiros, cônjuges, ascendentes e
descendentes, depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será nomeada em assembleia
geral.

2 � A sociedade pode nomear gerentes estranhos à sociedade.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, sem-
pre que se verifique algum dos pressupostos seguintes:

a) Com o consentimento do respectivo titular;
b) Insolvência da respectiva sócia;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) Venda ou adjudicação judicial da quota.
2 � Para efeitos de amortização da quota nos termos das alíneas

anteriores, ser-lhes-á atribuído o valor que resultar do último balan-
ço.

ARTIGO 7.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao limite do quíntuplo do capital social, de acordo com
a deliberação a tomar em assembleia geral, por unanimidade dos
sócios, representantes da totalidade do capital.

2 � Os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, os quais podem ou não vencer juros.

ARTIGO 8.º

1 � Sem prejuízo de outras exigências legais, as assembleias ge-
rais são convocadas por cartas registadas, expedidas com a antece-
dência mínima de 15 dias.

2 � A representação voluntária de um sócio nas assembleias ge-
rais, pode ser conferida, para além das pessoas previstas no n.º 5 do
artigo 249.º do Código das Sociedades, a outros representantes es-
tranhos à sociedade.

Declararam ainda os outorgantes que deliberam nomear-se geren-
tes da sociedade.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000235560

PUBLIVINIL � PRODUÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 067/
000203-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502765623; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 116/020221.

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 é de 25 000 euros, dividido em quatro quotas: uma
de 15 000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Francisco Rosa,
uma de 5000 euros, pertencente ao sócio João Avelino de Almeida
Ferreira, uma de 3750 euros, pertencente ao sócio Rui Pedro Garri-
do Rosa, e uma de 1250 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel
Correia Canha.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235558

MULTIPROJECTOS � ESTUDO, PROJECTOS
E OBRAS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4148/
921013-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501485767;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 26 e 33/020529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 26/020529.
Cessação das funções de gerente de Rui Fernando Coutinho Belo,

por renúncia, em 22 de Julho de 1998.

9 � Apresentação n.º 33/020529.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Diamantino António Barroso, divorciado, Avenida do

Casal da Serra, lote IA, Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria.
Data da deliberação: 29 de Maio de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

19 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235568

HOSPITAL DOS ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9451/
950522-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503422630; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 207/011218.

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

Alteração parcial do contrato.
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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 em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
4750 euros e outra de 250 euros, ambas pertencentes ao sócio Alí-
pio José Guerra da Fonseca Inácio.

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

Esta certidão está conforme o original.

19 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235570

TRANO � GESTÃO DE ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8212/
930604-Oeiras; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 172/
011218.

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 em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais com o valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Alexandre Szary Furtado e Rickard Steinhof.

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

Esta certidão está conforme o original.

19 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235572

NOVECO � TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8183/
930519-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502999438; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 171/011218.

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:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de 4750 euros, pertencente ao sócio Rickard Steinhof, e ou-
tra no valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria
Valdenice Marques.

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

Esta certidão está conforme o original.

19 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235575

JORGE PEREIRA & MARTINS � ACESSÓRIOS
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8028/
950103-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503362280;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 011218.

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

Alteração parcial do contrato.

Foi alterado o artigo 5.º do contrato social, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, uma com o valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio Eduardo Jorge Alves Pereira, e
outra com o valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Luís
Pereira Martins.

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

Esta certidão está conforme o original.

19 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235578

CORAGEM & BAIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8981/960410-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 503477938; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 133/011218.

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 em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio António Manuel do Nascimento Baião, e
outra de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Leonor Amaral Cunha
Baião.

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

Esta certidão está conforme o original.

19 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235580

DOIS TRAÇOS � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 583/
970214-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503824631; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 354/011219.

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 é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio Carlos Marques Mendes, e duas
no valor nominal de 1250 euros cada, ambas pertencentes ao sócio
Vasco Manuel Vicente Martins.

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

Esta certidão está conforme o original.

18 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235582

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DR.A YARICE
GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 909/
981105-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504293818;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 44/011218.
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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 subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de
4500 euros, da sócia Yarice Carvalho Gonçalves, e uma de 500 eu-
ros, do sócio Alberto da Silva Trindade.

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

Esta certidão está conforme o original.

18 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235583

COLUMMA � ASSESSORIA DE NEGÓCIOS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 900/
980313-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504099043; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 716/011228.

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 subscrito e realizado em dinheiro
e outros valores constantes da escrituração, é de 5000 euros, repre-
sentado por duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo
uma a cada um dos sócios, Ana Paula Veríssimo Miranda Castro
Alexandre e Carlos José Castro Alexandre.

Mais certifico que foram depositados os documentos respeitantes
às prestações de contas da sociedade em epígrafe dos anos 1997,
1998, 1999 e 2000.

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

Esta certidão está conforme o original.

13 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235584

NOVO CALIPSO � EXTERNATO DO ENSINO
SECUNDÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2694/
940114-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501399658;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 702/011227.

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 subscrito, realizado em dinheiro e
nos demais valores constantes da escrituração, é de 60 356 euros e
corresponde à soma de 16 quotas nos valores adiante indicados como
tituladas e pertença dos sócios respectivos:

a) Ao sócio Carlos Augusto Barata Nunes pertencem oito quotas,
sendo três quotas no valor nominal de 437 euros cada uma, uma no
valor nominal de 873 euros, duas no valor nominal de 1746 euros
cada uma, uma no valor nominal de 4988 euros e outra no valor
nominal de 27 434 euros;

b) Ao sócio Acácio da Costa Ramos pertencem três quotas no
valor nominal de 437 euros, de 1746 euros e de 12 467 euros;

c) À sócia Maria Judite Barata Antunes Lobato de Faria perten-
cem duas quotas no valor nominal de 873 euros e de 4988 euros;

d) À sociedade pertencem três quotas, sendo duas no valor nomi-
nal de 579 euros cada uma, e outra no valor nominal de 589 euros.

Mais certifico que foram depositados os documentos respeitantes
às prestações de contas da sociedade em epígrafe, dos anos 1999 e
2000.

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

Esta certidão está conforme o original.

27 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235592

LAVANDARIA VALE DO TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8482/
931116-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503118770;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/021118.

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

1 � Apresentação n.º 2/021118 � Averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para a Rua de Manuel Pinhanços, 19, 1.º, Q,

Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235593

J. F. E COSTA � ESCAVAÇÕES,
TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 572/
970210-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503823350; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 81/011218.

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 em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do va-
lor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Francisco António
Martins Belo da Costa, e outra do valor nominal de 2000 euros,
pertencente à sócia Helena Augusta Subtil Belo da Costa.

§ único. Para o desenvolvimento do seu objectivo social a socie-
dade pode adquirir quotas, acções ou obrigações de outras sociedades
com o objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Mais certifico que foram depositados os documentos respeitantes
à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2000.

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

Esta certidão está conforme o original.

20 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235595

FRABITAÇÃO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 034/
981216-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504424491;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 134/011218.

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

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a soma das seguintes quotas: uma
2550 euros, do sócio Mário Correia Frazão, e uma de 2450 euros,
do sócio Jorge Monteiro Frazão.
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2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao décu-
plo do capital social à data da deliberação, desde que os sócios, por
unanimidade, o deliberem.

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

Esta certidão está conforme o original.

20 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235596

PEREIRA & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3818/900402-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 500998779; inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 294/011218.

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 é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e valores que constam da escrita social e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma no valor nominal de 2500 euros, perten-
cente ao sócio Edward Hubert Jhoan de Beukelaer, uma no valor
nominal de 1750 euros, pertencente ao sócio Anthony Brian Hobbs,
e outra no valor nominal de 750 euros, pertencente ao sócio Mário
Fernando Patronilha.

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

Esta certidão está conforme o original.

20 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235599

CRICE � ESTÚDIOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 248/
950926-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500732264; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 103/020206.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato social, que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma CRICE � Estúdios Gráficos, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Marciano Tomás da Costa, 3-B, na fregue-
sia de São Marcos, concelho de Sintra.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 225 000 euros,
representado por duas quotas iguais de 112 500 euros, tituladas uma
por cada um dos sócios.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235604

F. P. P. � FORNECIMENTO DE MATERIAIS E TÉCNICAS
PARA PROFISSIONAIS DE PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 065/990105-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 504671235; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 139/020322.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 4.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
189 543 euros e 20 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas,
uma no valor nominal de 47 385 euros e 80 cêntimos, pertencente
à sócia Naturacqua International, Ltd., e outra no valor nominal de
142 157 euros e 40 cêntimos, pertencente à sócia Gipar, S. A.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235606

GILANDA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 266/
990406-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504948938; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 8/020408.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 10.º e 12.º do contrato social, que

passam a ter a seguinte redacção:

10.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 60 000 euros e
divide-se por 12 000 acções de valor nominal de 5 euros cada uma.

12.º

1 � O conselho de administração poderá aumentar o capital so-
cial, por uma ou mais vezes, até ao montante de 249 398 euros e
95 cêntimos.

2 � Salvo se diferentemente for deliberado em assembleia geral,
os accionistas terão preferência na subscrição de qualquer aumento
de capital.

3 � O conselho de administração poderá deliberar a aquisição e
alienação de acções próprias nos termos e limites legais.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235609

SOCIEDADE HOTELEIRA OS PENALVENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 473/
960122-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503589497; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 40 e 41/020418.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio José Alberto Lopes Rebelo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, serão exercidas pelo sócio José Alberto Lopes Rebelo, já
nomeado gerente.
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§ 1.º O gerente não terá direito a qualquer remuneração, salvo se
o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

§ 3.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em todos os
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
fianças, subfianças ou outras semelhantes.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Apresentação n.º 40/020418 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Joaquim António Lopes Rebelo,

por renúncia, em 9 de Agosto de 2000.

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

Esta certidão está conforme o original.

27 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235611

JOVINELA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2704/
760618-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500575142; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 142/011218.

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 em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4000 eu-
ros, do sócio Benjamim Augusto Fernandes Parada, e uma de 1000 eu-
ros, da sócia Maria Adelaide da Costa.

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

Esta certidão está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000235613

BATIK � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9930/
970813-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503988456;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 269/011218.

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, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de valor nominal de 2500 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Adriana Márcia
Novais Soares de Oliveira e Manuel Branquinho da Fonseca Soares
de Oliveira.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235615

VIA DIGITAL � COMÉRCIO DE SERVIÇOS
DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 701/
981027-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504288032; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 280/011218.

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 em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, uma de cada um dos sócios.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235556

A TRANÇA � CABELEIREIROS, MODAS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1578/
710626-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500845972; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 153/011218.

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 é de 5000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das quotas dos sócios que são: uma de
António Carvalho de Sá, no valor de 2500 euros, e outra de Maria
Rosa Teixeira Rocha de Sá, no valor de 2500 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235553

QUICKCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 936/
980318-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504115600; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 114/011207.

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

1 � O capital social é de 5000 euros, representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente à sócia Ana Cristina Oliveira
Gomes dos Santos Ramos.

2 � O capital encontra-se realizado em dinheiro.

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

Esta certidão está conforme o original.

24 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 1000235552

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DR.A SUSANA
BALEIZÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 739/
980203-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504089692; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 277/011218.
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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:
3.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 eu-
ros, encontra-se integralmente realizado em dinheiro, sendo ela Su-
sana Simões Baleizão a única sócia e titular da totalidade do capital
social.

§ único. A sócia pode efectuar prestações suplementares de capi-
tal até 20 000 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235551

CNAS � COMPANHIA NACIONAL
DE ASCENSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 939/
980319-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503093300; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 256/011218.

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 em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada sócia.

Mais certifico que foram depositados os documentos respeitantes
à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2000.

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

Esta certidão está conforme o original.

8 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235550

QUELUZÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1514/
730517-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500555460; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 358/011218.

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:
3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e divi-
de-se em duas quotas, uma de 4875 euros, pertencente à sócia Mar-
garida Jesus de Oliveira, e outra de 125 euros, pertencente em co-
mum e sem determinação de parte ou direito aos sócios Margarida
Jesus de Oliveira, Maria Angelina Ramos de Oliveira Lícias, Manuel
José Ramos de Oliveira, Fernando Manuel de Oliveira e Fernando
Teixeira de Oliveira.

§ único. Não serão exigíveis prestações suplementares de capital
mas qualquer dos sócios poderá fazer à caixa os suprimentos de que
ela carecer, nas condições que forem fixadas em acta.

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

Esta certidão está conforme o original.

7 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235548

PRODUTOS PARA GENTE DESPORTIVA PROGED, S. A.
SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 154-
-Oeiras; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/020424.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
6 � Apresentação n.º 8/020424.
Facto: mudança de sede da representação.
Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carreiro, 5, 3.º, B, Oeiras, fre-

guesia e concelho de Oeiras.

Esta certidão está conforme o original.

12 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000235547

PINTO BASTO ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 256-
-Oeiras.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de  prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

Esta certidão está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000235546

MONTATUDO MONTAGENS ESPECIALIZADAS
E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 486-
-Oeiras; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 100/020111.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Apresentação n.º 100/020111.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000235544

FINAHIDRÁULICA SOCIEDADE DE MATERIAIS
E TÉCNICAS HIDRÁULICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5107-
-Oeiras; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 77/020111.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Apresentação n.º 77/020111.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Dezembro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000235542

TENMEGA PORTUGAL � CABOS E CONDUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 983/
A-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504210947; ins-
crições n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 57 e 58/
020509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-
vas ao exercício do ano de 2001.

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: o sócio Paulo José Brandão Pereira Rodrigues,

tendo sido atribuído um direito especial à gerência.
Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2001.
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Alteração do contrato, passando a sociedade a reger-se pelos se-
guintes artigos:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma Tenmega Portugal � Cabos e Conduto-
res, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Alameda de António Sérgio,
Edifício Empresarial, lote 161, sala 1, na freguesia de Linda-a-Ve-
lha, concelho de Oeiras.

2 � A gerência poderá mudar a sede da sociedade dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade é a compra, importação, armazena-
mento, distribuição e comercialização de sistemas de cablagem es-
truturados para infra-estruturas de edifícios ou conjunto de edifícios,
equipamentos de networking e internetworking para redes de comu-
nicações, cabos de fibra óptica, metálicos ou de qualquer outro ma-
terial para redes exteriores e produtos acessórios ou complementa-
res.

2 � A sociedade poderá subscrever ou adquirir participações em
quaisquer sociedades com objecto social igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 13 500 euros e corresponde às seguin-
tes quotas:

a) Uma quota de 9990 euros, pertencente à sociedade TENMEGA,
S. A., sociedade comercial de direito espanhol;

b) Uma quota de 3375 euros, pertencente ao sócio Paulo José
Brandão Pereira Rodrigues;

c) Uma quota de 135 euros, pertencente ao sócio Juan Carlos Ferrer
Mercadal.

2 � O capital está integralmente realizado.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade compete aos
gerentes.

2 � Os gerentes terão ou não direito a remuneração, podendo
esta consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros,
conforme o deliberado pelos sócios.

3 � A sociedade vincula-se nos seguintes termos:
a) Pela intervenção ou assinatura, isoladamente, de um gerente.
b) Pela intervenção ou assinatura de um procurador, dentro dos

limites da procuração.
4 � A gerência será exercida por Paulo José Brandão Pereira

Rodrigues, desde já nomeado gerente, a quem corresponde um direi-
to especial à gerência.

ARTIGO 6.º

1 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por qualquer pessoa, ainda que não sócio, mediante carta diri-
gida ao presidente da assembleia geral. O mandato poderá ser confe-
rido para vigorar por tempo indeterminado.

2 � Só poderão ser tomadas, por maioria qualificada dos votos
correspondentes a 80 % do capital social, deliberações sobre as se-
guintes matérias:

a) Qualquer alteração ao contrato de sociedade;
b) Aumento do capital social;
c) Redução do capital social;
d) Exigência de prestações acessórias;
e) Aprovação de contratos de suprimentos entre os accionistas e

a sociedade;
f) Alienação, oneração ou arrendamento de bens imóveis da so-

ciedade;
g) Aquisição de bens imóveis e aquisição ou subscrição de partici-

pações sociais.
ARTIGO 7.º

1 � Qualquer sócio terá direito à informação sobre a gestão da
sociedade.

2 � O direito à informação sobre qualquer assunto social deverá
ser requerido à gerência, mediante carta registada com aviso de re-
cepção, com a antecedência de 10 dias, indicando, de forma discri-

minada e objectiva, quais os elementos de informação, análise de
documentos, bens sociais e demais elementos pretendidos pelo só-
cio.

3 � A consulta da escrituração, livros e documentos deverá ser
feita na sede social ou em outro local a designar pela gerência, desde
que dentro do mesmo concelho da sede da sociedade e no horário a
ser fixado pela gerência.

4 � Sem prejuízo do direito à respectiva consulta, a gerência
poderá recusar, de forma justificada, a entrega de cópias de certos
documentos.

ARTIGO 8.º

1 � É proibido à sociedade prestar caução ou, por qualquer outra
forma, garantir dívidas alheias, excepto nos casos em que a socie-
dade esteja directamente envolvida, desde que os sócios, previamen-
te, deliberem nesse sentido.

2 � A actuação dos gerentes que contrarie o disposto no corpo
deste artigo torna-os pessoalmente responsáveis pelas dívidas garan-
tidas ou assumidas.

ARTIGO 9.º

1 � Quando um sócio pretenda transmitir a sua quota, no todo
ou em parte, a terceiros não sócios, deverá conceder aos restantes
sócios direito de preferência. O direito de preferência deve ser exer-
cido dentro do prazo de 15 dias contados da data em que for recebi-
da comunicação, contendo todos os elementos e condições da pre-
vista transmissão, incluindo o nome do comprador, o preço, as
condições de pagamento e a data da celebração do contrato de trans-
missão. Se mais de um sócio exercer o direito de preferência, será a
quota adquirida em comum pelos sócios preferentes na proporção
da participação de cada um no capital social. A comunicação para o
exercício do direito de preferência, vale como promessa unilateral
de venda aos sócios que exerçam o direito.

2 � Quando nenhum sócio exercer o direito de preferência, a
transmissão ficará sujeita ao consentimento da sociedade, nos ter-
mos da lei.

ARTIGO 10.º

1 � À sociedade assiste o direito de amortizar qualquer quota,
sempre que se verifique algum dos seguintes factos:

a) Acordo do respectivo titular;
b) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou ainda
quando se verifique a iminência destas situações;

c) Interdição, inabilitação, insolvência, falência ou dissolução do
titular;

d) Quando o titular da quota violar qualquer obrigação decorrente
do contrato de sociedade ou de deliberação dos sócios, tomada regu-
larmente;

e) Quando o titular da quota lesar, por actos ou omissões, os in-
teresses da sociedade, nomeadamente a reputação desta perante ter-
ceiros ou impedir ou dificultar a realização dos fins sociais;

f) Quando o titular concorrer em Portugal, directa ou indirecta-
mente, incluindo mediante a detenção de participações sociais nou-
tras sociedades, com a sociedade.

2 � A amortização de quota será tomada em reunião da assem-
bleia geral, convocada para o efeito e a realizar até 90 dias após os
gerentes haverem tido conhecimento do facto que lhe dá origem.

3 � A contrapartida da amortização será, caso a lei não impo-
nha regime diverso, o valor acordado no caso previsto na alínea a)
do n.º 1; o valor do último balanço no caso previsto na alínea f) do
n.º 1; o valor nominal da quota amortizada nos casos previstos nas
alíneas b) e c); o valor nominal da quota amortizada nos casos pre-
vistos nas demais alíneas do n.º 2, salvo se o valor do último balan-
ço for inferior, pois nesse caso será este o valor da amortização.

ARTIGO 11.º

1 � Com ressalva do previsto em contrário na lei, os lucros apu-
rados em cada exercício, depois de deduzida a percentagem legal
necessária à constituição ou reintegração da reserva legal, terão a
aplicação que for deliberada pelos sócios, por maioria simples dos
votos e sem sujeição a qualquer limite mínimo de distribuição aos
sócios.

2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos sócios
adiantamentos sobre lucros, desde que respeitados os requisitos le-
gais.

Esta certidão está conforme o original.

1 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235571



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 257 � 6 de Novembro de 200323 920-(46)

SEGADÃES & MARQUES, MINI-MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8174-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503389463; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 26/020304.

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:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235574

CARLOS COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4960-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502384824; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 25 e 27/020513.

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

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 25/020513.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Carlos Alberto Ferreira Coutinho.
Causa: renúncia.
Data: 31 de Dezembro de 2001.

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes aos sócios Carlos Alberto Ferreira Coutinho e
Cazemilda da Conceição Caeiro Lopes Coutinho.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235577

RACIO � RACIONALIZAÇÃO DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7984-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502007940; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 86/020311.

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 é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro que consta da escrita social, correspondente à soma de duas
quotas pertencentes aos sócios: Luísa de Oliveira Brando Albino,
detentora de uma quota com o valor nominal de 4750 euros; Henri-
que Maria de Oliveira Brando Albino, detentor de uma quota com o
valor nominal de 250 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235581

ALBUQUERQUE E CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8084-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503370908; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 38/020311.

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 em dinheiro, é de
5000 euros e correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada sócio.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235586

CAFETARIA REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 636-
-Cascais; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 42/020311.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 4.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 4.º

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

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235589

FRIMETRUM � SERVIÇOS E COMÉRCIO
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 308-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 505226022; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 79 e 80/020311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 79/020311.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Anastácio Lopes dos Santos.
Causa: renúncia.
Data: 10 de Dezembro de 2001.
Gerentes nomeados: ambos os sócios.

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 3.º e n.º 1 do 4.º do contrato social,

que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
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um dos sócios, Maria de Lurdes Prata Duarte e José Augusto de Castro
Maciel.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes eleitos
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for
deliberado, ficando desde já nomeados gerentes os sócios, Maria de
Lurdes Prata Duarte e José Augusto de Castro Maciel.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235594

MARGINAUDIO � ACTIVIDADES RADIOFÓNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4769-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502289805; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 102/020311.

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

Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: Ana Margarida da Silva Frade Ribeiro Brás

Monteiro, casada, Rua de D. Luís da Cunha, Casa Santa Inês, Cas-
cais; Luís Artur Freitas Teixeira de Morais, divorciado, Avenida do
Brasil, lote 3, 9.º, D, Casal de São Marcos, Cacém.

Data da deliberação: 27 de Setembro de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235597

PENTE E TESOURA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 61 846-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502788992; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 71/020222.

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:
3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios, Joana Luísa
Sousa Gaspar e João Fernando Sousa Simão.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235601

LUÍS MIGUEL � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9472-
-Cascais; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 77/020222.

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

Mudança de sede.
Sede: Urbanização dos Jardins da Aguilla, Rua de Helena Félix, lote

23, 2.º, esquerdo, São Domingos de Rana, freguesia de São Domin-
gos de Rana, concelho de Cascais.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235605

VISUALOCAL � PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 923-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504750356; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 30/020222.

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

Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a partir de 20 de Novembro de

2001.

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

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235610

LACECAL, LAR CEDRO CANADIANO � IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CASAS PRÉ-
-FABRICADAS DE CEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4426-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502157089; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 76/020222.

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:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quatro quotas seguintes: uma
no valor nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio Hermínio da
Cruz Simões, e três quotas iguais dos valores nominais de 750 euros
cada uma, e uma de cada um dos sócios, Maria de Lurdes dos Santos
Carmo, Joana Filipa Santos Carmo da Cruz Simões e João Pedro dos
Santos Carmo da Cruz Simões.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235614

A. J. FREIRE DA SILVA, CONSULTORES 
ENGENHARIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 143-
-Cascais; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 118/
020319.

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, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo: Artur Jor-
ge Freire da Silva, uma quota no valor nominal de 3750 euros; Hélia
Cristina Tirano Tomás da Silva, uma quota no valor nominal de
1250 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 1000235616



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 257 � 6 de Novembro de 200323 920-(48)

M. BEJA SERVIÇOS � CONSULTADORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 058-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/020531.

Certifico que entre:
1) Manuel Fernando da Piedade Beja;
2) Pedro Manuel do Nascimento Beja;
3) Ricardo Jorge do Nascimento Beja,

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Beja Serviços � Consultado-
ria e Gestão, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de António Nunes
Sequeira, 60, cave, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de serviços pres-
tados às empresas, na área de consultadoria e gestão.

3.º

O capital social é de 6000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas iguais de 2000 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel Fernando da Pieda-
de Beja, Pedro Manuel do Nascimento Beja e Ricardo Jorge do Nas-
cimento Beja.

4.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primei-
ro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

2 � Para efeitos no número anterior, deverá o cedente comuni-
car à sociedade e aos demais sócios, por carta registada, o preço e
condições da cessão, tendo estes e a sociedade 30 dias para se pro-
nunciarem.

5.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota for retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular, salvo havendo oposição julgada proce-
dente.

6.º

1 � A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, se
tal vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a todos os
sócios.

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

3 � Em ampliação dos poderes de gerência, os gerentes poderão:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos.
b) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou

industriais;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

7.º

Quando a lei não exija outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por cartas registadas, com aviso de recepção, di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000235617

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SAMARITANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 051-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/020529.

Certifico que entre:
1) João Manuel dos Santos Marques;
2) Manuel Henrique Ferreira da Cunha Saraiva;
3) José Carlos Teles de Menezez Seabra,

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica de Fisioterapia da Samaritana,
L.da, com sede na Avenida do Padre Alberto Neto, 30, na freguesia
de Belas, concelho de Sintra.

§ 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, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação da sociedade em
qualquer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de cuidados de saú-
de, no âmbito da fisioterapia, recuperação de âmbito muscular, ós-
seo, bem como todos os tratamentos inerentes à recuperação física.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: duas no valor no-
minal cada de 2250 euros, pertencente uma a cada um dos sócios
João Manuel dos Santos Marques e Manuel Henrique Ferreira da Cunha
Saraiva e uma de 500 euros, pertencente ao sócio José Carlos Teles
de Menezes Seabra.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a todos sócios que desde já
ficam nomeados gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura de dois gerentes.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitida por lei.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000235618

J. F. G. BASIC TRADING COMPUTER � SOCIEDADE
DE DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 514-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/020516.

Certifico que por João Filipe Pinho Guerra foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma J. F. G. Basic Trading Computer �
Sociedade de Distribuição Informática, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Júlio dos Santos, 71-C, no Murtal, freguesia da Pare-
de, concelho de Cascais.
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2.º

A sociedade tem por objecto a representação, importação, ex-
portação e distribuição, compra e venda de material e acessórios
informáticos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo a uma quota deste valor pertencente ao
único sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
4 � Fica desde já designado gerente o único sócio.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

6.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer
negócios jurídicos, que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
1000235619

TOMÁS & COSTA � ESTAÇÃO DE SERVIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9782-
-Cascais; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 45/020107.

Certifico que foi registado o seguinte:
3 � Apresentação n.º 45/020107.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$ em dinheiro, subs-

crito pelos sócios em partes iguais.
Sócios e quotas:
1) Rui Moreira Costa Luís, 1250 euros;
2) Clarinda Maria Tomaz Costa Luís, 1250 euros;
3) Susana Tomás Costa Luís, 1250 euros;
4) Marisa Tomás Costa Luís, 1250 euros.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 1000235620

LIGADO TECNOLOGIA INTERACTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 835-
-Oeiras; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 82/020108.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Alteração parcial do contrato, alterando o artigo 3.º

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 4900 euros, pertencente ao sócio Steven Severence Elliott,
e outra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Sofia
Paula Alexandre Pires Brás Monteiro.

2 � Podem os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, e pode a sociedade exigir dos sócios prestações suple-
mentares até 50 % do respectivo capital, quando necessárias, mas
tudo deverá ser decidido por votos unânimes correspondentes à
maioria do capital social, ficando a constar de actas as condições
ajustadas em assembleia geral tais como o capital necessário e o seu
reembolso.

Esta certidão está conforme o original.

29 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000235621

LEXMARK INTERNACIONAL (PORTUGAL) SERVIÇOS
DE ASSISTÊNCIA E MARKETING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 073-
-Oeiras; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 79/020109.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Alteração parcial do contrato, alterando o artigo 6.º

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
5000 euros, representado por uma quota única de igual valor nomi-
nal, pertencente à única sócia, Lexmark Internacional Inc.

2 � Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de ca-
pital, sem que, no entanto, elas possam ser, em caso algum, exigidas
pela sociedade.

3 � No caso de serem efectuadas voluntariamente prestações
suplementares de capital, o respectivo regime subordinar-se-á ao
disposto no Código das Sociedades Comerciais.

Esta certidão está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000235622

CABELEIREIRO ONDA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6468-
-Oeiras; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 70/020109.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Alteração parcial do contrato, alterando o artigo 3.º

3.º

O capital social é de 5000 euros e está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das quotas das sócias, que são de
2500 euros cada uma.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados os documentos de prestação de contas relativas ao exer-
cício do ano 2000.

Esta certidão está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000235623

BELAOEIRAS RESTAURANTE E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8815-
-Oeiras; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 89/020109.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Alteração parcial do contrato, alterando o artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
detidas pelo sócio João do Carmo Rebelo Neves.

Esta certidão está conforme o original.

25 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000235624

LIVRARIA DAS PALMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6735-
-Oeiras; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número da apresenta-
ção: 85.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 85/020110.
Cessação das funções de gerente de Paulo António Pimparel Ri-

beiro, por renúncia, em 28 de Março de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000235625
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A MARGINAL TRANSPORTES DE MERCADORIAS
DA COSTA DO SOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7696-
-Oeiras.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

Esta certidão está conforme o original.

5 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000235628

VOSS LINCE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
HOMEOPÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 499-
-Oeiras; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 79/010110.

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 acha-se dividido nas seguintes quotas: uma do valor
nominal de 1250 euros, da sócia Ana Luísa Voss da Costa Lynce, e
uma do valor nominal de 3750 euros, da sócia Luísa Augusta Costa
Adolf Voss Lince.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000235631

SUPERVERDE COMERCIALIZAÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 940-
-Oeiras; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/020117.

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, totalmente realizado, correspondente à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000235541

GEL-EXPRESSO, COMÉRCIO DE BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5422-
-Oeiras; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 37/020108.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Alteração parcial do contrato, alterando os artigos 1.º, 3.º, 4.º e 6.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Gel-Expresso, Comércio de
Bens Móveis e Imóveis, Prestação de Serviços, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Guerra Junqueiro, lote 29, loja D, Queluz de Baixo,
freguesia de Barcarena do concelho de Oeiras.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é o comércio a retalho de produtos ali-
mentares, de higiene e cosmética, puericultura e ortopedia, realiza-
ção de eventos promocionais de bens e serviços, na área do lazer,

desporto e diversão, compra e venda de embarcações de recreio,
comércio e gestão de bens imóveis, incluindo a aquisição para re-
venda, arrendamento, subarrendamento e outras formas de explora-
ção económica dos mesmos, construção e comercialização de imó-
veis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5985 euros e 57 cên-
timos, correspondente a: uma quota do sócio Nuno Manuel de Aze-
vedo Alcântara Guerreiro, no valor de 5865 euros e 86 cêntimos,
uma quota da sócia Maria Isabel Corte-Real de Azevedo Alcântara
Guerreiro, no valor de 119 euros e 71 cêntimos.

ARTIGO 6.º

1 � 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.

2 � A transmissão da quota, por morte do sócio, é feita para
o seu cônjuge sobrevivo caso este exista; assim, não acontecen-
do por este não existir ou não aceitar a transmissão para outros
sucessores, fica dependente do consentimento dos outros sócios,
em condições a decidir em assembleia geral ou acordo
parassocial.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000235540

TEMPOMÉDICO � CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 510/
990629-Sintra; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
021220.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Julho de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000235559

MALHEIRO, GOMES & DANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1706/
720226-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500176450; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 180/020325.

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 em dinheiro, é de
7500 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 7125 euros, pertencente à sócia Rosa Augusta Rosado Nu-
nes, e outra do valor nominal de 375 euros, pertencente ao sócio
Vitalino António Caturras.

Mais certifico que foram depositados os documentos respeitantes
às prestações de contas da sociedade em epígrafe dos anos 1997,
1998, 1999 e 2000.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003275460
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MFCPART � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS (SGPS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 410/
961031-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503134694; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 291/020326.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 4.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e divide-se em 5000 acções com
o valor nominal de 10 euros cada.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis, nos termos da lei e poderão ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

3 � A sociedade poderá, por uma ou mais vezes, exigir a todos
ou alguns dos accionistas a concretização de prestações acessórias, a
dinheiro ou em espécie, mediante bens devidamente avaliados nos
termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comercias, até ao
montante da autorização referida no número seguinte, por um pra-
zo não excedente a cinco anos, prorrogável por igual período. As
prestações acessórias serão efectuadas a título gratuito.

4 � Poderá o conselho de administração aumentar o capital so-
cial, por uma ou mais vezes, sempre por entradas em dinheiro, até
ao montante de 500 000 000$, contanto que tal aumento ou au-
mentos sejam deliberados no prazo máximo de cinco anos.

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

Esta certidão está conforme o original.

19 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 2000786057

JOÃO DE VASCONCELLOS E SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6978-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501321888; inscrição
n.º 20; número e data da apresentação: 8/020104.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
Capital: 5000 euros, após o reforço de 582 410$, realizado em

dinheiro pelos sócios na proporção das suas quotas.
Artigo alterado: 5.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de 4500 euros, pertencente à sócia Teresa de Lima Mayer
Quartin Bastos de Vasconcelos e Sá, e outra no valor nominal de
500 euros, pertencente ao sócio Nuno Eduardo Bleck de Vasconce-
los e Sá.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003171886

TECNIFRESCO � TÉCNICA DE TRATAMENTO
DE AR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1762-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500280452; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 61/020222.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 4.º do contrato social, que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003133224

GAARPUL � GESTÃO, APOIO ADMINISTRATIVO
E RELAÇÕES PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 358-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504781278; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 117/
020311.

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

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 117/020311.
Facto: mudança de sede.
Sede: Atanázios, limites do lugar da Parede, lote 84, rés-do-chão,

esquerdo, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003228594

JPL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 273-
-Cascais; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/020220.

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 em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios, Luís Filipe
Silva Gomes do Amaral e Maria Eugénia Pinto Amaro Carreiro Se-
bastião.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
Almeida Brazão Carvalho. 2003133194

RITA & RIBEIRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9430/
950120-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503177687; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 2/021202.

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

Facto: nomeação de gerente.
Gerente designado: Miguel Antunes Ribeiro, solteiro, maior, resi-

dente no Largo de Samuel Dinis, lote 1, 6.º, esquerdo, Lisboa.
Data da deliberação: 30 de Abril de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2000801986

IGNIS LUSITANA � EQUIPAMENTO DOMÉSTICO
E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 709/
020313-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500136440; ins-
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crição n.º 42 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 38; números e data
das apresentações: 23, 24 e 25/021202.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 4.º e 10.º, n.º 1, do contrato social,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000 euros, re-
presentado pela única quota pertencente à sócia, Maria Alexandra de
Moura Benedito Gomes.

ARTIGO 10.º

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
38 � Apresentação n.º 23/021202 � Averbamento n.º 3.
Cessação de funções dos gerentes: Hélder José de Castro Valente e

Carlos Manuel Costa da Silva, por renúncia, em 18 de Outubro de 2002.

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

Esta certidão está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2000802036

PERFIL 69 � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 596/
960304-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503612995; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 57/
021202.

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

3 � Apresentação n.º 57/021202 � Averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para a Rua de D. Isabel de Aragão, 24, gara-

gem 1, Massamá Norte, freguesia de Belas.

Esta certidão está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2000802079

DURAPRÓTESE � LABORATÓRIO DE PRÓTESES
DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 337/
001220-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505264528; ins-
crições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 23 e 24/021230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Nomeação de secretário.
Efectivo: António Francisco Rosa Pereira, casado, bairro de São

Miguel das Encostas, Rua de Santa Clara, 5, 1.º, esquerdo, Carcave-
los, suplente, Maria de Lourdes Figueiredo Dias de Sousa Boucinha,
divorciada, Rua de Pedro Adriano Botelho, 11, 1.º, direito, Lisboa.

Data: 26 de Dezembro de 2002.

3 � Apresentação n.º 24/021230.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Dezembro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003250395

RAMO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8888/
940524-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503222720; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 28/021230.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Outubro de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2000805639

FREDESENVOLV � PRODUÇÃO DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 547/
000503-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504965298; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 42/021223.

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

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma quota no
valor nominal de 106 250 euros, pertencente ao sócio João Alexan-
dre da Silva Nunes Godinho, e outra no valor nominal de 18 750 eu-
ros, pertencente ao sócio José Miguel Daniel Rodrigues.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global correspondente ao dobro do capital social.

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

Esta certidão está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2005874256

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SERREI � COMÉRCIO DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 779/831213; identificação de pessoa colectiva n.º 501408126;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 133/020328.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando, assim, alterado parcialmente o con-
trato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está inteiramente realizado em
dinheiro e nos demais e valores constantes de escrita social e cor-
responde à soma de três quotas: uma de 1000 euros, pertença do sócio
Frederico Maria Oom Pessoa de Amorim Serra; uma de 2000 euros,
pertença da sócia Maria Leonor Correia de Cunha, e uma de 2000 eu-
ros, de Elisa Maria Sá Cabral de Oliveira e Castro.

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235522

OCIDENTAL � COMPANHIA PORTUGUESA
DE SEGUROS DE VIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 816/870527; identificação de pessoa colectiva n.º 501836926;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 37 e inscrição n.º 42; números e data
das apresentações: 13 e 14/020115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação das funções do administrador Joaquim Fernando No-
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gueira, por renúncia, em 30 de Setembro de 2001, e a seguinte de-
signação:

Designação de administrador, em 5 de Novembro de 2001, por
cooptação, Francisco Alexandre Robles Monteiro Lino, casado, Rua
de João da Nova, 6, Lisboa.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 42 � apresentação n.º 28/
020620.

Ratificada em 11 de Março de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso de 2000-2002.

8 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235521

ZURICH � COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6280/180820; identificação de pessoa colectiva n.º 500528586;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 25; números e data
das apresentações: 16 e 17/020419.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Christoph Fluckiger, por
renúncia, em 29 de Março de 2002, e a seguinte designação:

Designação de membro do conselho de administração e de mem-
bro do conselho fiscal, em 27 de Março de 2002.

Período: até ao final do mandato em curso de 2001-2004.
Conselho de administração: administrador, Romano de Santa Cla-

ra Gomes.
Membro do conselho fiscal: vogal, Bruno Lehmann, casado, Ave-

nida do Duque d�Avila, 141, 8.º, Lisboa.

Em 19 de Abril de 2002, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2001.

13 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235520

SISMONTAGENS � INSTALAÇÕES E MONTAGENS
DE SISTEMAS DE REGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 982/001207; identificação de pessoa colectiva n.º 504818260;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 7/030526.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 21 de
Abril de 2003.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005037362

RUÍDO VISUAL � DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 197/010205; identificação de pessoa colectiva n.º 505275325;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 38/030519.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 20 de
Janeiro de 2003.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002385602

TALANTE � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 141/650913; identificação de pessoa colectiva n.º 500278601;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
41/030528.

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

Deslocação de sede: Rua de Tomás Ribeiro, 45, 1.º, direito, fre-
guesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002361320

SILFIDUCIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 228/810826; identificação de pessoa colectiva n.º 501203710;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 43 e 44/030527.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções de gerência de Joaquim Maria de Olazabal
Corrêa da Silva, por renúncia, em 30 de Maio de 2002, e de Hum-
berto João Oliveira Neto, por renúncia, em 26 de Fevereiro de 2003,
e a seguinte designação:

Designação de gerentes, em 3 de Março de 2003.
Marta Martins Pinheiro Silveira Catenario de Quadri, casada, Rua

de Ruben Andersen Leitão, 267, casa 5, Quinta do Juzo, Cascais; e
José Carlos Mendes Coelho, casado, Rua de José Afonso, 9, 5.º, di-
reito, Lisboa.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005037400

SILVA & MELOS � REPRESENTAÇÕES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4260; identificação de pessoa colectiva n.º 502969890; entrada/
data: 9320/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005959278

SEGESTE � CENTRO DE GESTÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 872; identificação de pessoa colectiva n.º 502739711; entrada/
data: 9469/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003478450

SILVA CARDOSO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 581; identificação de pessoa colectiva n.º 500717435; entra-
da/data: 9689/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005959286



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 257 � 6 de Novembro de 200323 920-(54)

SINAI-CONTA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 372; identificação de pessoa colectiva n.º 504947800; entra-
da/data: 9721/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005959294

SOJORNAL.COM � CONSULTORIA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 743; identificação de pessoa colectiva n.º 505043955; entra-
da/data: 9572/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005959308

SONIPEIXE � COMÉRCIO DE PESCADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 837; identificação de pessoa colectiva n.º 506290735; entra-
da/data: 9549/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002959030

SUPERETICA � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6457; identificação de pessoa colectiva n.º 503559822; entrada/
data: 9530/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005959316

SOCIEDADE DE INDÚSTRIA HOTELEIRA � SABIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 363; identificação de pessoa colectiva n.º 500477795; entra-
da/data: 9457/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005959324

TÁXIS SEMPRE À VISTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 336; identificação de pessoa colectiva n.º 505324733; entra-
da/data: 9268/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003524096

SOCIEDADE DE TÁXIS OLHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 603; identificação de pessoa colectiva n.º 500453500; entra-
da/data: 9337/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002525560

SÁ DA BANDEIRA & WEVER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 714; identificação de pessoa colectiva n.º 500494754; entra-
da/data: 9444/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003535705

SARAIVA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 530; identificação de pessoa colectiva n.º 500494754; entra-
da/data: 9541/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005051454

TÁXIS MURADAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 761; identificação de pessoa colectiva n.º 500480206; entra-
da/data: 9390/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002525609

TÁXIS LUADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2884; identificação de pessoa colectiva n.º 500422192; entrada/
data: 9392/030704.
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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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002525595

SOCIEDADE DE TRANSPORTES FLOR DO CAIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 889; identificação de pessoa colectiva n.º 500478562; entra-
da/data: 9288/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003458409

SUCESSO EXPRESSO � SERVIÇO DE ESTAFETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5434; identificação de pessoa colectiva n.º 503285536; entrada/
data: 9386/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2001161530

SUPRASOFT � SISTEMAS TECNOLÓGICOS
DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9605; identificação de pessoa colectiva n.º 504537270; entrada/
data: 9363/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005959332

SONITÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 431; identificação de pessoa colectiva n.º 500518041; entra-
da/data: 9430/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002525471

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SOLREIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 063; identificação de pessoa colectiva n.º 500258724; entra-
da/data: 9485/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003478442

SOCIEDADE ORGANIZADORA DO POTE D�ÁGUA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 685; identificação de pessoa colectiva n.º 500262861; entra-
da/data: 9482/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003478434

SOCIEDADE DE TRANSPORTES JORGE
GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 175; identificação de pessoa colectiva n.º 500507848; entra-
da/data: 9176/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003524088

SOLGRÁFICA � SOCIEDADE GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 126; identificação de pessoa colectiva n.º 501456872; entra-
da/data: 9147/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005959340

SCI � SERVICE CORPORATION INTERNACIONAL
(PORTUGAL) � AGÊNCIAS FUNERÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 393; identificação de pessoa colectiva n.º 500365571; entra-
da/data: 8405/030702.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002935181

TANUSI � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 159; identificação de pessoa colectiva n.º 506390900; entra-
da/data: 5012/030624.
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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.

21 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2000314392

TIAGO & JORGE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 052; identificação de pessoa colectiva n.º 504653210; entra-
da/data: 15 045/020924.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005958778

TORRES, VAZ MELO & SALDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 608/770530; identificação de pessoa colectiva n.º 500663700;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 25/030523.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 450 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma de 4900 euros, pertencente à sócia
Ana Maria Arantes Freire Torres Matos Águas, e uma do valor de
100 euros, pertencente ao sócio Pedro de Santos Agudo Matos Águas.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005037141

VTR � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8465/980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504163957.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram regis-
tados os seguinte actos:

5 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 33/030703.
Cessação das funções de Manuel António Ribeiro Serzedelo de

Almeida, Nuno José Gaspar Viegas Nascimento, Carlos Augusto
Machado Almeida Freitas, Pedro José Rodrigues Pires de Miranda,
Manuel Fernando Espírito Santo Silva e Fernando Masaveu Herrero,
por renúncia, em 24 de Junho de 2003.

6 � Apresentação n.º 34/030703.
Designação de administradores, em 26 de Junho de 2003.
Período: até ao final do mandato em curso (2001-2003).
John Laurie, casado, 33 EllerslyRoad, Edimburgo, EH12, 6HX,

Escócia, e António Jorge Fernandes Garcia Rolo, solteiro, Rua de
Cordeiro Ferreira, 13, 4.º, A/B, Lisboa.

Em 28 de Julho de 2003, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 2002 e as contas consolidadas do
ano 2002.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002697590

SOCIEDADE 6 UM � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 984/860925; identificação de pessoa colectiva n.º 501718893;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 36/021017.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 600 000$ para 5000 euros e redenominado o
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por quatro quotas: uma de 2000 euros, per-
tencente ao sócio Amâncio Riveiro Dominguez, e três quotas iguais
de 1000 euros cada uma, pertencentes a cada um dos sócios Fernando
José Carrera Carbó, Miguel Perez Dominguez, Gregório Barrasa Del
Cerro.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001129084

SOCIEDADE INTERNACIONAL DE TECIDOS
ÁLVARO NUNES IGREJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 085/670615; identificação de pessoa colectiva n.º 500259577;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 22/030528.

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

Designação de gerente, em 10 de Maio de 2003.
Rui Alexandre Igreja Gomes, solteiro, maior, residente na Ave-

nida do Rio de Janeiro, 50, 1.º, frente, direito, Lisboa.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005037389

UNAMED � UNIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 523/850913; identificação de pessoa colectiva n.º 501553290;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 60/021011.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 6.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios
Jarbas Paranhos Delcanton e Dalva Maria de Oliveira Delcanton,
que desde já ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura de qual-
quer um dos gerentes para a sociedade se considerar validamente
obrigada em todos os seus actos e contratos.

2 � Os gerentes não poderão, em caso algum, obrigar a sociedade
em actos, contratos e documentos que não digam respeito aos seus
negócios, tais como fianças, avales, abonações e letras de favor, sob
pena de os infractores responderem pelos danos que lhe venham a
causar.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005037150

SALES UP, ASSESSORIA E CONSULTORIA
COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 836/020923; identificação de pessoa colectiva n.º 505988828;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/030604.

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

Deslocação de sede para a Rua Castilho, 14-C, 7.º, A, freguesia do
Coração de Jesus, Lisboa.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002477515

REC NORTE, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 863/021002; identificação de pessoa colectiva n.º 506223418;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/030605.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 1, e 2.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rec Norte, Compra e Venda de
Imóveis, L.da

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios e frac-
ções, revenda dos adquiridos para esse fim. Gestão de imóveis.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001101066

OGILVY & MATHER ACTIVATION � SOLUÇÕES
DE MARKETING PROMOCIONAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 692/020719; identificação de pessoa colectiva n.º 506236870;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/030602.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a cessação das funções da gerência de Paula Ferraz Silva do
Vale Guimarães Vaz Antunes, por renúncia, em 29 de Maio de 2003.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005037184

SOCIEDADE MINEIRA DA PÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 400/530307; identificação de pessoa colectiva n.º 500988498;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/030527.

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

Designação de gerente, em 21 de Abril de 2003.
Patrício Miguel Guerry Monteiro Barros, que também usa Patrick

André Michel Dias Monteiro de Barros, solteiro, maior, residente
na Rua da Saudade, 25, Cascais.

Pela inscrição n.º 3 � apresentação n.º 3/030527.
Com relação à sociedade em epígrafe foi registada a dissolução e

liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 31 de Dezembro de
2002.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002368406

TOBIS PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 406/320628; identificação de pessoa colectiva n.º 500285349;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28 e inscrição n.º 29; números e data
das apresentações: 20 e 21/021120.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Nuno Veloso de Oliveira,
por renúncia, em 9 de Julho de 2002, e a seguinte designação:

Designação de administrador, em 27 de Julho de 2002, por coop-
tação, Ricardo Manuel Fernandes Silvestre Vergas, casado, residente
na Rua das Alagoas, Freiria, Almoster.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001186312

TOBIS PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 406/320628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500285349; inscrição n.º 30; número e data da apresenta-
ção: 27/030401.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º e artigo 10.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

Artigo aditado: 4.º-A
ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Com parecer favorável do fiscal único, o conselho de admi-

nistração pode deslocar a sede social dentro do concelho de Lisboa
ou para concelho limítrofe.

3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º-A

1 � Pode ser imposta aos accionistas a obrigação de efectuarem
prestações além das entradas, para fazer face à necessidade de inves-
timentos, remodelação e modernização dos equipamentos, ou para
entrar em áreas de negócios complementares ao núcleo da activida-
de da empresa, desde que consideradas indispensáveis para a sobrevi-
vência ou desenvolvimento da mesma.

2 � As prestações acessórias deverão ser pecuniárias e não one-
radas.

3 � As prestações acessórias solicitadas, devidamente justifica-
das, poderão sê-lo até à concorrência da duplicação do capital social
da sociedade.

4 � A falta de cumprimento das obrigações acessórias não afecta
a situação do sócio como tal.

5 � As obrigações acessórias extinguem-se com a dissolução da
sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
será um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores ofi-
ciais de contas, que terá um suplente, que igualmente será um revi-
sor oficial de contas, ou uma sociedade de revisores oficiais de con-
tas.

2 � O fiscal único e o seu suplente são eleitos em assembleia
geral por um período de três anos.

3 � O fiscal único deve, pelo menos uma vez em cada trimestre,
lavrar uma acta relativa ao exercício da sua fiscalização da socie-
dade.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005037192

TOBIS PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 406/320628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500285349; inscrição n.º 31; número e data da apresentação:
10/030602.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais em 5 de Maio de 2003.
Período: triéno de 2003-2005.
Presidente: Lucília Maria Delgado da Silva Preto, casada, residen-

te na Alameda dos Oceanos, lote 3.16.01D, 2.º, frente, Lisboa; vogais:
Afonso Gonçalves Baptista Rato, casado, residente na Calçada da
Estrela, 144, 2.º, Lisboa, e Manuel Joaquim Coelho da Silva, casado,
residente na Rua de Gonçalves Zarco, 2, 1.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, Vítor Oliveira e Hélia Félix, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Rua de Ramalho Ortigão, 17, 3.º, Lis-
boa; suplente, Hélia Santos Duarte Félix, Rua do Ateneu Comercial,
lote 4, Santarém, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005036668

VMF � MATERIAL DE FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 436/030527; identificação de pessoa colectiva n.º 502716630;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 26/030527.

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

1.º

A sociedade adopta a denominação VMF � Material de Fotogra-
fia e Vídeo, L.da, tem a sua sede na Azinhaga dos Ulmeiros, lote 24,
loja, Paço do Lumiar, 1600 Lisboa, e o seu início conta-se para todos
os efeitos a partir do dia de hoje.

§ único. A sociedade pode criar sucursais, delegações ou outras
formas de representação dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, por simples deliberação da assembleia geral.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005036676

STANZACRIATIVA � COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 437/030527; identificação de pessoa colectiva n.º 506598527;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/030527.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Stanzacriativa � Comércio e Repre-
sentações, L.da, com sede na Rua da Cidade de Liverpool, 6, 1.º, es-
querdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do País ou no
estrangeiro.

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complemen-
tares, consórcios e associações em participação, além de poder ad-
quirir e alienar participações em sociedades com o mesmo ou dife-
rente objecto.

2.º

O objecto social consiste no comércio e representações de têx-
teis, decorações de interiores, brindes publicitários e outros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes aos sócios, Augusto Martinho de Jesus Maurício e
Bruno Rodrigues Maurício.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo
sócio Bruno Rodrigues Maurício, desde já nomeado gerente, sendo
suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre
os sócios ou descendentes, mas a cessão a estranhos depende do
consentimento da sociedade, tendo esta, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, em segundo, sempre direito de preferência.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com voto unânime de ambos os sócios, até ao montante global
de 10 000 euros.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002460922

TRANSPORTES RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 647/870429; identificação de pessoa colectiva n.º 500289747;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/030218.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 992 787 euros e 39 cêntimos, representado por duas quotas, sen-
do uma do valor nominal de 2 394 229 euros e 91 cêntimos, per-
tencente ao sócio Carlos Arlindo Costa Correia, e outra quota do
valor nominal de 598 557 euros e 48 cêntimos, pertencente à sócia
António Inácio, L.da

4.º

1 � A gerência será nomeada em assembleia geral, podendo ser
nomeados gerentes pessoas estranhas à sociedade.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o não sócio Vítor Manuel
Bandeira Fernandes, casado, residente na Rua de João Nascimento
Costa, 18, cave direita, em Lisboa.

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

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 � apresentação n.º 10/
030218.

Com relação à sociedade em epígrafe foi registada a cessação das
funções da gerência de Carlos Arlindo Costa Correia, por renúncia,
em 29 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235557

ONI. WEB INFOCOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 925/001122; identificação de pessoa colectiva n.º 505030160;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 44/030423.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 7 de Março de
2003.

Período: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente, Pedro Maria Cabral Norton

de Matos; vogais: Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais e Carlos
António Alves Duarte.

Fiscal único: efectivo, Bernardes, Sismeiro & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, suplente, Belarmino
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Martins, Eugénio & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235555

SILVA & GAVINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4978/940329; identificação de pessoa colectiva n.º 503168432;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/030528.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 600 000$ para 25 000 euros e redenominado
o capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota, do
valor nominal de 12 500 euros, pertencente ao sócio João de Deus
Rodrigues Teixeira Gavinho, uma quota do valor nominal de
12 500 euros, pertencente à sócia Maria Filomena de Jesus da Silva
Gavinho.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � apresentação n.º 2/
030528.

Com relação à sociedade em epígrafe foi registado o seguinte:
Deslocação de sede: Rua de António Pedro, 121-A, freguesia de

São Jorge de Arroios, Lisboa.

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

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235554

ONI SOLUTIONS � INFOCOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1158/911107; identificação de pessoa colectiva n.º 502654236;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28 e inscrição n.º 30; números e data
das apresentações: 12 e 13/030530.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Carlos António Alves Duarte,
por renúncia, em 23 de Abril de 2003, e a seguinte designação:

Designação de administrador, em 24 de Abril de 2003, por coop-
tação, João Carlos de Oliveira Rodrigues Macias Gomes, casado, re-
sidente na Quinta da Bica, Várzea de Sintra, Sintra.

12 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235545

ZURICH � COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6280/180820; identificação de pessoa colectiva n.º 500528586;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 26; números e data
das apresentações: 14 e 15/030512.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador José Cela Martinez, por
renúncia, em 24 de Fevereiro de 2003, e a seguinte designação:

Designação de membro do conselho de administração, em 21 de
Março de 2003.

Período: até ao final do mandato em curso, 2001-2004.
Alex Lehmann, casado, residente em Mythenquai, 2-CH, 8022,

Zurich, Suíça.

Em 12 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.

Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 23 � apresentação n.º 20/
030528.

Com relação à sociedade em epígrafe foi registada a cessação das
funções da fiscalização de Romano de Santa Clara Gomes, por re-
núncia, em 27 de Março de 2002.

13 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235543

TNT SKYPAK FINANCE B. V.
(SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5324/940916; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 20 e 21/020821.

Certifico que, com relação à representação permanente em Por-
tugal (sucursal) em epígrafe, foi registada a cessação das funções do
representante Claude Béglé, por renúncia, em 10 de Julho de 2002,
e a seguinte designação:

Designação de representante, em 10 de Julho de 2002.
James William MacCormac, 18 St. Andrews Road, Henley on

Thames, Oxor RG9 1JB, Reino Unido.

13 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235539

SETE-ESTRELO TRADICIONAL, REALIZAÇÃO
DE ESPECTÁCULOS HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3163/920207; identificação de pessoa colectiva n.º 502700041;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 7/020318.

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

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de seis quotas, duas no valor
de 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, e quatro
no valor de 1000 euros cada, pertencentes duas a cada um dos só-
cios.

Daniel Fernandes Completo e João Manuel da Silva Pereira
Cavadinhas.

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

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235563

SECURICÓRDIA � CONSULTADORIA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4520/930812; identificação de pessoa colectiva
n.º 503039519; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
26/030122.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 8.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

8.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de gerência formado por um presidente, um vice-presidente e três
vogais, todos designados pela assembleia geral, competindo à sócia
União das Misericórdias Portuguesas designar três representantes, e
à sócia Trade & Serve, Ltd, dois representantes.

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

Pela inscrição n.º 7 � apresentação n.º 27/030122.
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Com relação à sociedade em epígrafe foi registada a seguinte de-
signação:

Designação de gerentes, em 28 de Maio de 2001.
José Vicente Costa de Carvalho, casado, residente na Rua de

Manuel Afonso de Carvalho, 59, 2.º frente, Vila Franca de Xira, e
Vasco José Augusto Fernandes, casado, residente na Praça de 25 de
Abril, 2, bloco B, 5.º, Torres Vedras.

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005036889

VEXO CONTACTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4452; identificação de pessoa colectiva n.º 503444960; entrada/
data: 123/030109.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2001088604

TRANSPORTES JOSÉ JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 938; identificação de pessoa colectiva n.º 500288941; entra-
da/data: 7659/030701.

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.

21 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005958751

SOCIEDADE AGRÍCOLA FOROS DO MOCHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 401; identificação de pessoa colectiva n.º 505908921; entra-
da/data: 7316/030630.

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.

21 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005958760

VERLAG DASHOFER � EDIÇÕES PROFISSIONAIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9166; identificação de pessoa colectiva n.º 504595792; entrada/
data: 4431/030620.

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.

21 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002474923

OLIVEIRA, LOPES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 147; identificação de pessoa colectiva n.º 500207046; entra-
da/data: 8410/030702.

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.

18 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003502947

TREVI FUNDAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5395; identificação de pessoa colectiva n.º 503275026; entrada/
data: 7938/030701.

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.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Ma-
tias da Silva. 2005958743

TODOVERDE � HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9148; identificação de pessoa colectiva n.º 504309943; entrada/
data: 7405/030630.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes às prestações
de contas dos anos de 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Ma-
tias da Silva. 2002477124

TEAMCONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9571; identificação de pessoa colectiva n.º 504612298; entrada/
data: 4757/030623.

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.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Ma-
tias da Silva. 2002488274

TRATOBAN � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, ARTIGOS
DE DECORAÇÃO E DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 648; identificação de pessoa colectiva n.º 505132133; entra-
da/data: 7965/030701.

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.

8 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Ma-
tias da Silva. 2003503544

SULIGLOR � IMOBILIÁRIA DO SUL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 240; identificação de pessoa colectiva n.º 500221456; entra-
da/data: 9347/030704.
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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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2000980481

ROBINUDE � COMPRA E REVENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6839/960710; identificação de pessoa colectiva
n.º 503673285; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
130/020325.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor no-
minal de 1300 euros, pertencente ao sócio João Pedro Vieira Lou-
ro, e duas quotas nos valores nominais de 250 euros e 3450 euros,
pertencentes à sociedade NOMINIS, Ltd.

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

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005036919

SUAREZ & MARTINEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 021; identificação de pessoa colectiva n.º 500507821; entra-
da/data: 9265/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003507612

SWITCHEN P. � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 203; identificação de pessoa colectiva n.º 505167921; entra-
da/data: 9221/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003604502

SOCINEVES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 973; identificação de pessoa colectiva n.º 500958734; entra-
da/data: 9218/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2001121083

SOCIEDADE DE TÁXIS PROGRESSO TOMARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 065; identificação de pessoa colectiva n.º 500417334; entra-
da/data: 9303/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002470995

SOCIEDADE RODOVIÁRIA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 733; identificação de pessoa colectiva n.º 500453462; entra-
da/data: 9315/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002060312

TABACARIA E PAPELARIA SIDNEY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 008; identificação de pessoa colectiva n.º 500453764; entra-
da/data: 9288/030625.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003534440

VITAMINA � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8071; identificação de pessoa colectiva n.º 504034260; entrada/
data: 6174/030626.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002461961

SOJORNAL � SOCIEDADE JORNALÍSTICA
E EDITORIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 882; identificação de pessoa colectiva n.º 500271810; entra-
da/data: 9574/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2005959243

SÓ PARA CONTRARIAR � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8856; identificação de pessoa colectiva n.º 504273159; entrada/
data: 9546/030704.
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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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002958912

SALÃO DE CABELEIREIRO NAMUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 898; identificação de pessoa colectiva n.º 500967334; entra-
da/data: 9487/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2001091591

SALÃO VIOLETA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1650; identificação de pessoa colectiva n.º 501206957; entrada/
data: 9491/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002483485

TÁXIS PRIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 232; identificação de pessoa colectiva n.º 500422389; entra-
da/data: 9261/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003524118

SANTOS, ANTUNES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 823; identificação de pessoa colectiva n.º 500241082; entra-
da/data: 9636/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003535640

TÁXIS CELESTE & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9642; identificação de pessoa colectiva n.º 504631900; entrada/
data: 9257/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003524126

TÁXIS ALMEIDA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 590; identificação de pessoa colectiva n.º 500421650; entra-
da/data: 9243/030704.

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.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003524142

REX MEDIA SYNERGY, DESIGN MULTIMÉDIA
E PRODUÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 441/030529; identificação de pessoa colectiva n.º 506577937;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030529.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rex Media Synergy, Design
Multimédia e Produção de Eventos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bernardim Ribeiro, 67,
4.º, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em design gráfico, interactivo e
multimédia. Produção de eventos, prestação de serviços de publici-
dade. Comércio, serviços de manutenção e instalação de equipamen-
tos informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 12 500 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É seu sócio, Pedro Manuel Guerreiro dos Reis.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002471576
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OBRAMIX � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 444/030530; identificação de pessoa colectiva n.º 506587215;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030530.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OBRAMIX � Construção Civil,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da República da Bolívia,
55 B, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras pú-
blicas; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim; gestão de condomínios; comércio a retalho e por grosso, im-
portação e exportação de materiais e equipamentos para constru-
ção.

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 250 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

gitimários;
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
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

São seus sócios; Rui Manuel Ferreira Viana e José Manuel Figuei-
redo da Costa Cabral.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002459010

SALAVISA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 452/030603; identificação de pessoa colectiva
n.º 506521486; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/030603.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Salavisa & Gonçalves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Calçada da Pampulha, 12,
rés-do-chão, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de
artigos usados, nomeadamente de decoração, livros e discos. Con-
cepção, fabrico e comercialização de artigos de artesanato e obras
de arte.

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 remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Alda Maria Salaviza
Martins.

ARTIGO 5.º

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

São suas sócias: Alda Maria Salaviza Martins e Anabela Sottomayor
Barbosa da Costa Araújo Gonçalves.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002477108

VARA LUIZ � NEUROCIRURGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 430/030522; identificação de pessoa colectiva n.º 506561194;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030522.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vara Luiz � Neurocirurgia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Freitas Bran-
co, lote 6, bloco B, 7.º, D, freguesia de São Domingos de Benfica,
concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de cuidados médicos
de neurocirurgia e comercialização de material de fixação vertebral.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do va-
lor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto de
Oliveira Vara Luiz, e outra do valor nominal de 2000 euros, perten-
cente ao sócio Henrique Miguel Lopes Vara Luiz.

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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, Carlos Alberto de
Oliveira Vara Luiz.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2002391998

SOCIEDADE DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
DE MATERIAL ELÉCTRICO LOPES & GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 839/880223; identificação de pessoa colectiva
n.º 501945717; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
76/020328.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 800 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual valor no-
minal de 2500 euros cada, pertencentes a cada um dos sócios,
Manuel Gregório Lopes da Silva e Jorge Miguel Botelho Moreira
Guerra.

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005036625

SCIO � AUDIOVISUAIS E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8356/980421; identificação de pessoa colectiva
n.º 504126580; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
226/020326.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, acha-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais bens sociais e corresponde à soma
das quotas dos sócios, que são as seguintes: uma de 4500 euros,
pertencente ao sócio José Manuel Duarte Bonifácio Ribeiro, e uma
de 500 euros, pertencente à sócia Helena Maria Nunes Pereira
Bonifácio Ribeiro.

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

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005036927

OCIDENTAL � COMPANHIA PORTUGUESA
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 817/870527; identificação de pessoa colectiva n.º 501836918;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 40 e inscrição n.º 41; números e data
das apresentações: 41 e 42/030625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Carlos Jorge Ramalho dos
Santos Ferreira, por renúncia, em 21 de Maio de 2003, e a seguinte
designação:

Designação de administrador, em 30 de Maio de 2003.
Período: até ao final do mandato em curso, 2003-2005.
António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques, casado, resi-

dente na Rua do Olival, 40, Lisboa.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005036609

OCIDENTAL � COMPANHIA PORTUGUESA
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 817/870527; identificação de pessoa colectiva n.º 501836918;
inscrição n.º 40; número e data da apresentação: 35/030515.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 21 de Fevereiro
de 2003.

Período: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente, Carlos Jorge Ramalho dos

Santos Ferreira; vogais: Francisco Alexandre Robles Monteiro Lino,
José João Guilherme, José Manuel Félix Morgado, casado, residente
na Avenida do Conde de Valbom, 1, 8.º, Lisboa, e Pedro Manuel
Rende Duarte Turras, casado, residente na Rua de Agostinho Neto,
33, A, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente, Francisco Garcia de Campos; vogais:
Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, e José da Silva Casa Nova; suplente, Ana Maria Mendes
e Fernando Alçada, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 � apresentação n.º 36/
030515.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede em Lisboa, na Rua de Alexandre Her-
culano, 53, freguesia de São Mamede.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Em 15 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.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005036536

SATSANGA � CENTRO DE YOGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 391/880912; identificação de pessoa colectiva n.º 501414843;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 35/030522.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a redenominação do capital para euros, ficando assim alterado par-
cialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
do valor nominal de 1757 euros e 81 cêntimos, pertencente à sócia
Marília Picoto Rodrigues da Costa, uma quota do valor nominal de
2992 euros e 79 cêntimos, pertencente à sócia Maria Emília da Sil-
va Picoto Rodrigues da Costa, uma quota do valor nominal de
249 euros e 40 cêntimos, pertencente à sócia Control 4 � Gabine-
te Técnico de Comércio e Serviços, L.da

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001142889

SOLUÇÕES INTERNACIONAIS DE GESTÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54/881118; identificação de pessoa colectiva n.º 502065206; ins-
crição n.º 26; número e data da apresentação: 16/030522.

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

Dissolução e designação de liquidatário, em 12 de Maio de 2003.
Liquidatário: Valerie Simpson, casada, residente em 1605, Pedrican

Avenue, Cheyenne, WY 82001, Wyoming.
Prazo para a liquidação: um ano.

8 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001142781

RINFORGAMA � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 224/820812; identificação de pessoa colectiva n.º 501305025;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 18/030519.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a redenominação do capital para euros, ficando assim alterado par-
cialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
249 398 euros e 95 cêntimos e é formado por cinco quotas, uma de
valor nominal de 62 349 euros e 74 cêntimos, outra de valor nomi-
nal de 62 349 euros e 74 cêntimos, outra de valor nominal de
61 102 euros e 74 cêntimos e outra de valor nominal de 1246 euros
e 99 cêntimos, pertencentes ao sócio Fernando Leite da Costa Pe-
reira, e outra de valor nominal de 62 349 euros e 74 cêntimos, per-
tencente à sócia Rosa Maria da Silva Ferro Costa Pereira.

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005036528

SCAI � SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 180/720313; identificação de pessoa colectiva n.º 500243026;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 14/030520.

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

Designação de administradores, por deliberação de 28 de Março
de 2002.

Efectivo, Francisco Maria Champalimaud Daun e Lorena, casado,
residente na Rua das Amoreiras, 72-D, 2.º, Lisboa; suplente, João
Francisco Freitas da Cruz Caldeira, casado, Rua das Amoreiras, 72-
-D, 4.º, Lisboa.

Período: até ao final do mandato de 2001-2004.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001027508

TMC � TRAINING AND MARKETING
CONSULTANCY � CONSULTORIA DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 306/000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504837486;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 5/030709.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 7 de
Julho de 2003.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005036943

SONINTUR SOCIEDADE NACIONAL DE INVESTIMENTOS
E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7136/961121; identificação de pessoa colectiva n.º 500273383;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29 e inscrição n.º 30; números e data
das apresentações:  24 e 25/030527.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Alexandre José Planas Dias,
por renúncia, em 14 de Janeiro de 2003, e a seguinte designação:

Designação de administrador, em 14 de Abril de 2003, por coop-
tação, Natasha Anna Paula Planas Dias Valido, casada, residente na
Rua do Dr. Alfredo da Costa, 7, 12.º, direito, Miraflores, Algés.

12 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005036978

RBTOPO � SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 663/020711; identificação de pessoa colectiva n.º 506157776;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/020711.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RBTOPO � Serviços Topográficos,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Calçada do Monte, 23, 4.º, em
Lisboa, freguesia da Graça.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto levantamentos topográficos, implan-
tação de obras, apoio topográfico, nomeadamente poligonais, ca-
dastro, fiscalização de obras, serviços topográficos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a uma única quota do sócio Renato Fi-
lipe Raposo Barão.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida pelo sócio, Renato Filipe Raposo Barão.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235603

VASCO DA CUNHA � ESTUDOS E PROJECTOS
(LISBOA), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9302/990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504764268;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/030602.

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

Designação dos órgãos sociais, em 27 de Março de 2003.
Período: quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração: presidente, Gustavo Nuno Areosa de

Carvalho Antunes da Cunha, residente na Rua de Sam Levy, Villa
Restelo, edifício G, 3.º, esquerdo, Lisboa; vogais: Isabel Margarida
Braga Vaz Serra e Sousa Batalha e Gonçalo Jorge Areosa de Carva-
lho Antunes da Cunha.

Fiscal único: efectivo, Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente, Isabel Gomes
de Novais Paiva, Avenida do Almirante João Azevedo Coutinho,
448, Murtal, Parede.

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005036935

ONI GRANDES REDES � INFOCOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 924/001122; identificação de pessoa colectiva n.º 504884956;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 18 e 19/030530.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Carlos António Alves Duarte,
por renúncia, em 23 de Abril de 2003, e a seguinte designação:

Designação de administrador, em 24 de Abril de 2003, por coop-
tação, Javier Rodriguez Martin, casado, residente na Rua de
Bartolomeu Dias, 120, lote A5, 3.º, B, Lisboa.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235612

RODRIGUES NEVES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 243/030303; identificação de pessoa colectiva n.º 502906820;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 6/030527.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde às seguintes quotas: uma do valor nomi-
nal de 2625 euros, pertencente à sócia Maria Emília Ferreira Rodri-

gues Neves, e uma do valor nominal de 2375 euros, pertencente ao
sócio Vítor Rodrigues Neves.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235626

WORLD YATCHING � ALUGUER, COMPRA E VENDA
DE EMBARCAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 557/020529; identificação de pessoa colectiva n.º 506112144;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020529.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação World Yatching � Aluguer,
Compra e Venda de Embarcações, L.da, tem a sua sede na Avenida
da Liberdade, 202, 4.º, esquerdo, freguesia do Coração de Jesus, con-
celho de Lisboa, podendo ser alterada, por simples deliberação da
assembleia geral, e durará por tempo indeterminado a partir da data
da sua constituição

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o aluguer, compra, venda e importação de embar-
cações de recreio.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 100 euros,
da sócia Silo Commercial, S. A., e outra de 4900 euros, do sócio Rui
Jorge Sousa Dolbeth e Costa.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, a favor de estranhos
à sociedade carecem do consentimento desta, gozando ainda a so-
ciedade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo lugar, de direito
de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Rui Jorge
Sousa Dolbeth e Costa, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, é bastante a assinatura
de um gerente, sócio ou não.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quaisquer quotas é permitida:
a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo titular;
b) Por partilha, por divórcio ou separação judicial de pessoas e

bens;
c) Por interdição, inabilitação, insolvência ou falência dos sócios;
d) Por arresto, penhora, arrematação, adjudicação ou venda judi-

cial.
2 � O valor da amortização é o que resultar do último balanço

da sociedade e será pago pela sociedade ao respectivo interessado
em cinco prestações trimestrais, a primeira com vencimento 90 dias
após a deliberação da amortização, tomada pela sociedade.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade não se dissolverá e continuará com os herdeiros
ou representantes, devendo os herdeiros nomear, entre si, um a que
todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigíveis prestações suplementares de ca-
pital, até montante 10 vezes superior ao capital social, mediante
condições estabelecidas por deliberação da assembleia geral.
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ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sem-
pre que a lei não exija outras formalidades.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000235523

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CASEBRES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 867/021216; identificação de pessoa colectiva
n.º 506409155; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/021216.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por:
1.º Ana Cristina Henriques Branco Fernandes Leitão, natural de

Lisboa, da freguesia de São Sebastião da Pedreira, casada com Rui
Miguel Ribeiro Leitão no regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua do Professor Prado Coelho, 37, 6.º, direito, em Lis-
boa, portadora do bilhete de identidade n.º 8499419, emitido em 4 de
Fevereiro de 1999 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
contribuinte fiscal n.º 146672453;

2.º José Diogo Morais Sarmento Pinto Gonçalves, natural de Lis-
boa, da freguesia de Santos-o-Velho, casado com Maria João Alves
Jacinto de Ferreira Saraiva Pinto Gonçalves sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Avenida de Maria Helena Vieira da
Silva, 34, 5.º, B, em Lisboa, portador do bilhete de identidade
n.os 7371007, emitido em 30 de Dezembro de 1999 pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 185931219,
que se rege pelo seguinte contrato:

Fica desde já nomeado gerente o sócio José Diogo Morais Sar-
mento Pinto Gonçalves, sem remuneração.

Estatutos

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casebres � Investimentos Imo-
biliários, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Miguel
Bombarda, 61, 8.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho
de Lisboa, e durará por tempo indeterminado.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios rústi-
cos ou urbanos, incluindo a compra para revenda e a revenda dos
adquiridos para esse fim, e outros investimentos imobiliários, tais
como a construção e reconstrução de imóveis, seu arrendamento ou
outras formas de exploração, bem como a administração de proprie-
dades, incluindo a criação, desenvolvimento e exploração de empre-
endimentos turísticos.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com ob-
jecto igual ou diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, representado pelas seguintes duas quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia
Ana Cristina Henriques Branco Fernandes Leitão;

b) Uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao
sócio José Diogo Morais Sarmento Pinto Gonçalves.

ARTIGO 5.º

A assembleia geral poderá deliberar a realização pelos sócios
de prestações suplementares até ao montante máximo de
1 500 000 euros.

ARTIGO 6.º

A divisão de quotas e a sua cessão a estranhos dependem do con-
sentimento da sociedade, pertencendo aos sócios o direito de prefe-
rência na aquisição das quotas a ceder.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou quotas de
cada um dos sócios, desde que totalmente liberadas, sempre que ve-
nha a verificar-se algum ou alguns dos factos a seguir mencionados:

a) Dissolução, falência, introdução ou inabilitação dos sócios ti-
tulares;

b) Arrolamento, arresto ou penhora da quota ou qualquer outra
medida judicial que implique a sua apreensão ou virtual alienação
compulsiva, quando o respectivo titular não deduza oposição a tais
medidas, nem requeira a sua substituição por caução no prazo legal;

c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Cessão da quota efectuada sem prévio consentimento da socie-

dade, quando dele careça.
2 � Na falta de acordo com o titular da quota, o preço de amor-

tização será determinado através de balanço especialmente realiza-
do e aprovado para o efeito.

3 � Ao valor de amortização, encontrado nos termos do n.º 2 des-
te artigo, acrescerá ou será diminuído o dos eventuais créditos ou
débitos que o sócio visado detenha a qualquer título perante a socie-
dade, ao tempo da deliberação de amortização.

4 � O preço definitivo da amortização, encontrado nos termos
dos n.os 2 e 3 deste artigo, será pago a quem dele for credor, em
quatro prestações semestrais, sucessivas e iguais, sem juros, vencen-
do-se a primeira no prazo de 60 dias após a respectiva deliberação.

5 � A amortização considerar-se-á validamente operada com o
pagamento das prestações referidas no número anterior.

ARTIGO 8.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, são exercidas pela gerência, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado na assembleia geral
em que forem nomeados os membros da gerência.

1 � Poderão ser nomeados gerentes estranhos à sociedade.
2 � A sociedade obriga-se mediante a assinatura de um gerente,

seja ou não sócio.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários nos termos e para

os efeitos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socie-
dade depois de retiradas as importâncias para o fundo de reserva legal.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000235632

CRUGOR � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 87/900702; identificação de pessoa colectiva n.º 502375957; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 9 e 10/030117.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas:

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 9/030117.
Cessação de funções do gerente Jorge Manuel Gonçalves Gordo,

por ter renunciado, em 26 de Dezembro de 2002.

11 � Apresentação n.º 10/030117.
Nomeação de gerente, por deliberação de 26 de Dezembro de 2002,

de Maria Manuela Rodrigues Lourenço.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001145586

COMUTIL � COMÉRCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 015/870202; identificação de pessoa colectiva
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n.º 501786830; inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
67/030507.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 1.º, corpo, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marionnaud Parfumeries Portugal, L.da,
e tem a sede na Avenida da Liberdade, 129, 5.º, D, freguesia de São
José, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2005066184

COPRAG � COMÉRCIO DE IMÓVEIS E DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 453/860709; identificação de pessoa colectiva n.º 501692240;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/030411.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 000 000$ para 25 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001132930

CONSOLIMAR � URBANIZADORA
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 254/690617; identificação de pessoa colectiva n.º 500071993;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 24 e inscrição n.º 27; números e data
das apresentações: 71 e 72/030404.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas:

24 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 71/030404.
Cessação de funções do fiscal único efectivo e suplente, por te-

rem renunciado, em 22 de Maio de 2002.

27 � Apresentação n.º 72/030404.
Nomeação do fiscal único, por deliberação de 24 de Maio de 2002,

para o triénio em curso de 2001-2003: Magalhães, Neves e Asso-
ciados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas
Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa; suplente, António Dias e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na morada
anterior.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2005066176

CONSOLIMAR � URBANIZADORA
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 254/690617; identificação de pessoa colectiva n.º 500071993;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24 e inscrição n.º 26; números e data
das apresentações: 69 e 70/030404.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas:

24 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 69/030404.
Cessação de funções de todos os administradores, Alberto Heleno

do Nascimento Regueira, Vítor Manuel Oliveira Félix da Silva, Ma-
ria Isaura dos Anjos Lopes Trindade Calha, António Manuel Pinto
e António Manuel Taveira da Silva, por terem renunciado, respec-
tivamente, em 14 de Fevereiro de 2002, 15 de Fevereiro de 2002,
15 de Fevereiro de 2002, 19 de Março de 2002 e 31 de Dezembro
de 2001.

26 � Apresentação n.º 70/030404.
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 28 de

Fevereiro de 2002, para o triénio em curso de 2001-2003: Nuno
Manuel Moniz Trigoso Jordão, casado, residente no Campo Grande,
380, lote 3-A, 7.º, A, Lisboa, presidente; Ângelo Gabriel Ribeirinho
dos Santos Paupério, casado, residente na Calçada da Arrábida, 1,
habitação C-51, Porto; José António Martins de Jesus, casado, resi-
dente na Rua de Manuel Santos, 48-B, 1.º, direito, Lisboa; Rui Ma-
nuel Falcão d�Ávila e Pereira, casado, residente na Rua de Eugénio
de Castro, 370, habitação 105, Porto; Henrique José Moura de Sousa
Montelobo, divorciado, residente na Rua Brighton, 5, rés-do-chão,
esquerdo, Monte Estoril.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2005066168

CARLOS VERÍSSIMO � ACTOS MÉDICOS
E CIRÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8635/991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504455257;
entrada/data: 16 512/241002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000235630

PAULO ANTUNES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 480/900903; identificação de pessoa colectiva n.º 502407549; en-
trada/data: 16 450/231002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000235629

MARTINHO, BELLO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 349/600905; identificação de pessoa colectiva n.º 500186162;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 12 e 14/020626.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

4 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 12/020626.
Cessação de funções do gerente José Daniel Guerreiro Sousa Ra-

mos Ferreira, por ter renunciado, em 6 de Junho de 2002.

Mais certifico que foi registada a alteração, com remodelação total
do contrato, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martinho, Bello & Ferreira, L.da,
e tem a sua sede na Avenida de Madrid, 25-C, freguesia de São João
de Deus, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
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pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de tabacos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma de 1666 euros e 66 cêntimos,
pertencente ao sócio Artur Antunes Fernandes, uma de 1666 euros
e 67 cêntimos, pertencente ao sócio Dionísio Pernas Fernandes, e
uma de 1666 euros e 67 cêntimos, pertencente ao sócio Hélder José
Pernas Simões.

ARTIGO 4.º

1 � Apenas a divisão e cessão de quotas entre sócios é livremen-
te permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo, é conferido o direito de preferência na cessão
a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
será exercida por sócios ou não sócios, tudo conforme for delibera-
do em assembleia geral.

2 � Ficam, porém, já designados gerentes os sócios Artur Antu-
nes Fernandes, Dionísio Pernas Fernandes e Hélder José Pernas Si-
mões.

3 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de dois geren-
tes.

4 � A sociedade poderá constituir mandatários para determina-
dos actos ou categorias de actos.

ARTIGO 6.º

As reuniões da assembleia geral, quando a lei não exigir outras
formalidades ou prazos, serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000235627

CIBEDY � LAR E CASA DE REPOUSO
DA 3.A IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 221/030505; identificação de pessoa colectiva
n.º 506563618; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/030505.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Edivalda
da Conceição Baptista, contribuinte fiscal n.º 213489805, natural
do Brasil, e marido, António Dias Baptista, contribuinte fiscal
n.º 205454070, natural da freguesia de Couto de Cima, concelho de
Viseu, casados sob o regime da comunhão geral, residentes na Rua de
Artilharia Um, 8, 2.º, esquerdo, Lisboa, titulares dos bilhetes de iden-
tidade respectivamente n.os 12293371, de 3 de Abril de 2003, e
11953656, de 29 de Novembro de 2002, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CIBEDY � Lar e Casa de Re-
pouso da 3.ª Idade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Artiharia Um, 8, 1.º,
esquerdo e direito, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em lar e casa de repouso 3.ª idade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
4900 euros, da sócia Edivalda da Conceição Baptista, e outra de
100 euros, do sócio António Dias Baptista.

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 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Edivalda da Conceição
Baptista.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002370052

MESA SÃ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 088/030314; identificação de pessoa colectiva n.º 506517438;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/030314.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mesa Sã � Actividades Hotelei-
ras e Similares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Manuel
Marques, loja 14-P, edifício Toledo, Parque Europa, freguesia do
Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em produção, comercialização e
distribuição de produtos alimentares. Actividades hoteleiras e simi-
lares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros e corresponde à soma de
três quotas: duas do valor nominal de 6000 euros cada, tituladas uma
por cada sócia Cremilde Lurdes Mourão Mão de Ferro e Ana Paula
Mourão Mão de Ferro Ferreira Veríssimo, e outra do valor nominal
de 3000 euros, titulada pela sócia Isabel Maria do Carmo Pinto
Antunes.

O capital encontra-se realizado em dinheiro quanto a 7500 euros,
em virtude de cada sócia ter realizado apenas metade da sua partici-
pação, devendo o remanescente ser realizado no prazo de cinco anos
a contar de hoje.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana Paula Mourão
Mão de Ferro Ferreira Veríssimo.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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 le-

gitimários;
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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002370036

PROAGIR � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 081/030313; identificação de pessoa colectiva n.º 506510956;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030313.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Idalina
Maria Alves Gonçalves da Costa, contribuinte fiscal n.º 190410353,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lis-
boa, solteira, maior, residente na Estrada de A da Maia, 1, 3.º, direi-
to, Benfica, Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 9031174, de
23 de Julho de 2002, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa, e José Pedro Rosa Martins, contribuinte fiscal
n.º 133355225, natural da freguesia dos Prazeres, concelho de Lis-
boa, casado com Maria Inês Faria Afonso Abreu Dantas no regime
da separação de bens, residente na Rua de Azedo Gneco, 4, 4.º, es-
querdo, Santo Condestável, Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 4994531, de 4 de Agosto de 1999, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PROAGIR � Sistemas de Segu-
rança, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de A da Maia, 1, 3.º,
direito, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
presentação, comércio por grosso e retalho de equipamento e siste-
mas de segurança. Prestação de serviços, consultoria e assessoria na
área de sistemas e equipamentos de segurança, telecomunicações e
informática.

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 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio José Pedro Rosa
Martins e o não sócio José António Raposo Marques Cavaleiro, di-
vorciado, residente na Estrada de A da Maia, 1, 3.º, direito, Benfica,
Lisboa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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 le-

gitimários;
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
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2002370060
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MOREIRA & AZENHA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 041/030220; identificação de pessoa colectiva n.º 506502295;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030220.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Sebas-
tião Moreira de Souza, contribuinte fiscal n.º 234779179, natural
do Brasil, de nacionalidade brasileira, casado com Luzia Ribeiro de
Sousa no regime da comunhão geral, residente no Bairro de Sílvio
Pereira Um, Rua Três, 218, Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Bra-
sil, e quando em Portugal na Estrada de Benfica, 213, rés-do-chão,
direito, Benfica, Lisboa, titular do passaporte n.º CK 799162, de 17 de
Outubro de 2000, emitido pela Polícia Marítima de Belo Horizonte,
e Luís Manuel Azenha Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 203906616,
natural da freguesia de São Julião da Figueira da Foz, concelho da
Figueira da Foz, casado com Susana Maria Rebelo Rodrigues no re-
gime da comunhão de adquiridos, residente na Rua da Oliveira ao
Carmo, 29, 1.º, em Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 10802426, de 6 de Setembro de 1999, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moreira & Azenha � Constru-
ção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Oliveira ao Carmo, 29,
1.º, freguesia do Sacramento, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na 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 do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001133030

PATRICONTA � PRESTAÇÃO SERVIÇOS
CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 462/020719; identificação de pessoa colectiva
n.º 506216624; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020719.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PATRICONTA � Prestação
Serviços Contabilidade, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Tenente
Ferreira Durão, 50, 1.º, esquerdo, freguesia de Santo Condestável,
concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade, assessoria e consultoria fiscal e gestão de empresas, ela-
boração de estudos, pesquisas, investigações, projectos e pareceres
de natureza técnica, nomeadamente nos sectores do comércio, in-
dústria, turismo e agrários, bem como promover, organizar e gerir
a formação profissional nesses domínios. Importação, exportação
e representação, comercialização de equipamentos e material de
escritório e centro de cópias. Edição, tradução e distribuição de
publicações de natureza técnica. Organização e realização de semi-
nários, congressos, acções de formação e outros eventos de natu-
reza técnica-científica, sem instalações fixas, gestão de empresas e
instituições em geral, nomeadamente nas áreas de recursos huma-
nos, comercial, industrial, contabilista, economia e ainda a gestão
de patrimónios imobiliários, compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2005066133

PESSOA & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 568/550915; identificação de pessoa colectiva
n.º 500494517; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
60/020124.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e encontra-se dividido pelas seguintes quotas:
uma de 2500 euros, pertença do sócio João Baptista Ferreira, e
uma de 2500 euros, pertença da sócia Maria Emília Alves Rodri-
gues.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000235524
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PORTO
PAREDES

HOMERO�S CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2444/
010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505589150; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 1 e 2/030821.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 17 de Janeiro de 2003, do gerente Homero
Ferreira Monteiro, por morte, bem como foram alterados os arti-
gos 3.º e 4.º, n.º 1, do pacto, cujo teor passou a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, re-
presentado por uma quota do valor nominal de 10 000 euros, per-
tence ao sócio Paulo César da Silva Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único, Paulo César da
Silva Ferreira.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contra-
to alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa Pinheiro. 2001304595

SITRALA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2408/
010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505368250; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/030819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o seu capital em 30 000 euros, em bens diferentes de dinheiro, ten-
do por isso sido alterado o artigo 4.º do pacto, cujo teor passou a ser
o seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 1 300 000 euros.
2 � O capital social encontra-se dividido em 260 000 acções com

o valor nominal de 5 euros cada.

Mais certifico o relatório do revisor oficial de contas, cujo teor é
o seguinte:

Introdução:
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-

tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à en-
trega por Silvino Moreira Lindo e esposa, Maria da Conceição Mar-
tins de Brito Lindo (bilhetes de identidade n.os 3596648 e 7650274,
de 28 de Junho de 1996, do Porto, contribuintes fiscais n.os

157142370 e 132254573, respectivamente), casados no regime de
comunhão de adquiridos, residentes na Avenida Central de Gandra,
270, 2.º, direito, freguesia de Gandra, concelho de Paredes, de bens
no valor de 322 500 euros para realização de 30 000 acções, cada,
por si subscritas no capital da sociedade SITRALA � Investimen-
tos Imobiliários, S. A., com sede na Avenida Central de Gandra, 270,
freguesia de Gandra, concelho de Paredes, pessoa colectiva
n.º 505368250, com o valor nominal de 5 euros, e com a contra-
partida de 22 500 euros a pagar pela sociedade.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a seguir
se descrevem:

2.1 � Fracção autónoma designada pela letra B, correspondente
ao 2.º andar, esquerdo, para habitação do tipo T4, com arrumo ane-
xo de 10,15 m2, no rés-do-chão, descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Paredes, freguesia de Gandra, sob o n.º 303/020288-
-B, com o valor patrimonial de 31 795,16 euros;

2.2 � Fracção autónoma designada pela letra C, correspondente
ao 2.º andar, direito, para habitação do tipo T3, com arrumo anexo
de 9 m2, no rés-do-chão, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Paredes, freguesia de Gandra, sob o n.º 303/020288-C, com o
valor patrimonial de 25 105,32 euros;

2.3 � Prédio misto, correspondente a cada de rés-do-chão, ane-
xos e logradouros e Cavada dos Barreiros, a pinhal e mato, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Paredes, freguesia de Gandra,
sob o n.º 2854/070503, com o valor patrimonial de 49 927,33 eu-
ros.

3 � Os bens foram por nós avaliados em 322 500 euros, valor
determinado conforme segue:

À fracção autónoma designada pela letra B (alínea 2.1) foi atri-
buído o valor de 75 000 euros;

À fracção autónoma designada pela letra C (alínea 2.2) foi atri-
buído o valor de 60 000 euros;

Ao prédio misto constituído por casa de rés-do-chão, anexos e
logradouros (alínea 2.3), foi atribuído o valor de 187 500 euros.

Os critérios de avaliação são os a seguir indicados:
3.1 � Localização dos bens;
3.2 � Valor actual, tendo por base cotações comerciais;
3.3 � Consideração da aptidão do bem para a actividade a que se

destina.

Responsabilidades:
4 � É da 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) n.º 841 � Verificação das entradas em espécie para realiza-
ção de capital das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja
planeado e executado com o objectivo de obter um grau de seguran-
ça aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das acções atribuídas aos accionistas que efectuaram tais
entradas e da contrapartida a pagar pela sociedade. Para tanto, o
referido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A avaliação dos bens.
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 aos ac-
cionistas que efectuem tal entrada, e da contrapartida a pagar pela
sociedade.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contra-
to alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

25 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa Pinheiro. 2001304552

PORTO � 1.A SECÇÃO

GOLDEN ASSETS � SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 541; identificação de pessoa colectiva n.º 502538430; inscri-
ção n.º 29; número e data da apresentação: 4/030709; pasta
n.º 22 902.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 31 de Março de
2003, para o triénio de 2003-2005.

Conselho de administração: presidente, Fernando Jorge de Sousa
Cruz Pereira, casado; vogais: Alfredo Manuel Pinto Menezes, casa-
do, e Carla Maria de Fátima do Carmo Morais Pires, casada.

Fiscal único: efectivo, Ledo, Morgado & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel
Felizes Morgado, revisor oficial de contas, casado; suplente, Jorge
Bento Martins Ledo, revisor oficial de contas, divorciado.

Está conforme.

20 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002576947
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GOLDEN ASSETS � SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 541; identificação de pessoa colectiva n.º 502538430; inscri-
ção n.º 30; número e data da apresentação: 32/030723; pasta
n.º 22 902.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de alteração total do contrato, cujos artigos são os
seguintes:

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

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma Golden Assets � Sociedade Ges-
tora de Patrimónios, S. A., e tem a sua sede na Avenida da Boa-
vista, 3521, 1.º, sala 108, da freguesia de Aldoar, da cidade do Porto.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração a sede
da sociedade poderá ser transferida para outro local, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, e poderão ser constituí-
das, transferidas ou encerradas agências ou outras formas de repre-
sentação social, em Portugal ou no estrangeiro, quando for havido
por conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de admi-
nistração de valores mobiliários e imobiliários e de colocação, por
conta alheia, de valores mobiliários.

CAPÍTULO II

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 500 000 euros, totalmente subscrito e reali-
zado, dividido em 100 000 acções com o valor nominal de 5 euros
cada uma.

ARTIGO 4.º

Acções

1 � As acções são nominativas ou ao portador registadas, reci-
procamente convertíveis a todo o tempo.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100 ou múltiplos de 100 ac-
ções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos de acções, quer definitivas quer provisórias, serão
assinados por dois administradores, podendo ambas as assinaturas ser
apostas por meio de chancela, por aqueles autorizada.

ARTIGO 5.º

Acções preferenciais

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto e con-
verter acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em con-
formidade com o que for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Direito de preferência na transmissão de acções

1 � A transmissão inter vivos, gratuita ou onerosa, de acções re-
presentativas do capital social da sociedade, ainda que se trate de
transmissão a favor de accionista, estará sempre subordinada ao di-
reito de preferência das demais pessoas e entidades que, em cada
momento, sejam accionistas da sociedade.

2 � Ao direito de preferência consignado no presente artigo atri-
bui-se eficácia real.

3 � O accionista que pretenda transmitir acções representativas
do capital social da sociedade deverá comunicar a sua intenção ao
conselho de administração da sociedade, mediante o envio de carta
registada com aviso de recepção, indicando a identidade do proposto

transmissário, a natureza e valor da contrapartida da transmissão,
condições de pagamento e número de acções a transmitir.

4 � No prazo máximo de cinco dias úteis após o final do trimes-
tre civil em que tenham sido recebidas as comunicações a que alude
o número anterior, o conselho de administração informará, por es-
crito, os accionistas da sociedade das projectadas transmissões de
acções, discriminando os respectivos montantes, contrapartidas e
identidades dos propostos transmissários.

5 � Caso pretendam exercer o seu direito de preferência, os ac-
cionistas deverão, em prazo não excedente a 10 dias úteis contados
da data de expedição, pelo conselho de administração da sociedade,
da informação a que alude o número anterior, fazer chegar ao con-
selho de administração, por correio registado com aviso de recep-
ção, declaração, que terá também o proposto transmitente como
destinatário, exprimindo a sua vontade irrevogável de preferir em
certo e determinado ou em certos e determinados negócios de trans-
missão de acções representativas do capital social da sociedade.

6 � Caso mais de um accionista queira exercer a preferência em
relação a certa e determinada transmissão de acções, o direito de
preferência caberá a cada accionista na proporção das acções por
cada um detidas.

7 � Se nenhum accionista exercer o direito de preferência, o
transmitente poderá transmitir as acções nas condições, designada-
mente, de prazo, identificadas na comunicação a que faz referência
o n.º 3 do presente artigo.

8 � As transmissões de acções efectuadas sem observância da
condições estipuladas não produzirão efeitos em relação à sociedade,
podendo o conselho de administração recusar o averbamento no sis-
tema de registo de acções previsto no artigo 102.º do Código de
Mercado de Valores Mobiliários, das transmissões efectuadas com
desrespeito pelo disposto neste artigo.

9 � O disposto no presente artigo não se aplicará, porém, às
transmissões de acções que tenham a sociedade como entidade trans-
mitente ou transmissária, tudo sem prejuízo do regime associado à
aquisição e alienação de acções próprias.

10 � A partir da data em que a sociedade adquira a qualidade de
sociedade com o capital aberto ao investimento do público, a trans-
missão, gratuita ou onerosa, de acções representativas do capital
social da sociedade será livre, sem sujeição a consentimento ou a
qualquer direito estatutário de preferência.

ARTIGO 7.º

Amortização de acções

1 � A sociedade amortizará obrigatoriamente as acções em caso
de arresto, arrolamento ou penhora, ou nos casos de falência e in-
solvência do respectivo titular.

2 � A sociedade poderá ainda proceder à amortização compulsi-
va da totalidade das acções do accionista que tenha tentado transmi-
tir todas ou parte das suas acções sem observância do disposto no
artigo anterior.

3 � Em caso de amortização prevista neste artigo a respectiva
contrapartida das acções amortizadas será correspondente ao valor
nominal das mesmas, ou ao valor contabilístico que resultar do últi-
mo balanço aprovado, se este for inferior àquele.

CAPÍTULO III

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Constituição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Tem direito de voto o accionista titular de, pelo menos,
100 acções ordinárias averbadas em seu nome.

3 � A cada 100 acções corresponde 1 voto.
4 � Os accionistas pessoas singulares poderão fazer-se represen-

tar nas reuniões da assembleia geral pelo cônjuge, por um descen-
dente ou ascendente, por outro accionista ou por um administrador;
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as pessoas colectivas far-se-ão representar por quem para o efeito
designarem.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela própria assembleia e que poderão não ser
accionistas.

2 � A convocação dos accionistas para a assembleia geral poderá
ser efectuada através de publicação nos termos da lei ou por carta
registada dirigida àqueles e expedida com, pelo menos, 21 dias de
antecedência em relação à data da reunião da assembleia.

ARTIGO 11.º

Funcionamento

A assembleia geral reunirá:
a) Anualmente, no 1.º trimestre de cada ano;
b) Sempre que o conselho de administração ou o fiscal único en-

tenderem necessário ou quando a reunião seja requerida por accio-
nistas que reúnam as condições legalmente exigidas e que o requei-
ram por carta, indicando com precisão os assuntos a incluir na ordem
do dia e justificando a necessidade de reunir a assembleia.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

Composição

1 � O conselho de administração é composto por três, cinco ou
sete membros.

2 � A assembleia geral, ao eleger tal conselho, determinará o
número de administradores que o deverá preencher em cada manda-
to e designará de entre eles o respectivo presidente.

3 � Compete também à mesma assembleia geral definir a forma
e montante da caução a prestar pelos administradores podendo, no
entanto, dispensá-los de tal prestação.

ARTIGO 13.º

Funcionamento

1 � O conselho de administração reunirá pelo menos uma vez
por trimestre e sempre que for convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou a pedido de dois administradores ou do fiscal único.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reu-
nião por outro administrador mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de mandato não poderá ser utilizado mais de
uma vez.

3 � As deliberações do conselho de administração constarão
sempre da acta e serão tomadas por maioria dos votos presentes,
tendo o presidente, ou quem legalmente o substitua, voto de qua-
lidade.

4 � Os administradores podem votar por correspondência em caso
de urgência, como tal reconhecida pelo presidente.

ARTIGO 14.º

Responsabilidade da sociedade

A sociedade fica vinculada mediante a intervenção:
1) Pelas assinaturas de dois administradores;
2) Pelas assinaturas dos mandatários constituídos, nos termos dos

respectivos instrumentos do mandato.

SECÇÃO III

ARTIGO 15.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal úni-
co e a um suplente.

2 � O fiscal único e o suplente serão revisores oficiais de
contas.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 16.º

Aplicação dos resultados

Anualmente será dado o balanço com referência a 31 de Dezem-
bro e os lucros líquidos apurados terão a seguinte aplicação:

a) A percentagem legal para constituição ou reintegração do fun-
do de reserva legal;

b) O restante para dividendo aos accionistas, salvo se a assem-
bleia geral deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, ao reforço de
quaisquer reservas ou destiná-lo a outras aplicações específicas do
interesse da sociedade.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

1 � Os órgãos sociais são eleitos por três anos, sendo sempre
permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades, e manter-
-se-ão em funções até à eleição de quem os deve substituir.

ARTIGO 18.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada pela
assembleia geral ou por uma comissão de accionistas por aquela
nomeada.

ARTIGO 19.º

Dissolução da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos termos estabelecidos pela lei ou
quando tal for deliberado em conformidade com a lei, mas sempre
com voto favorável dos accionistas que representem mais de dois
terços do capital social.

2 � Dissolvida a sociedade, os membros do conselho de adminis-
tração em exercício passam imediatamente a ser liquidatários, fi-
cando desde já autorizados à prática dos actos previstos no ar-
tigo 152.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

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

Está conforme.

20 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002576920

LUSILECTRA � VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 965; identificação de pessoa colectiva n.º 501381430; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 6/030728; pasta
n.º 23 187.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de alteração do contrato, cujos artigos são os seguin-
tes:

3.º

O objecto social consiste na distribuição e comercialização de
veículos automóveis, máquinas de movimentação de carga, barcos
de recreio, bem como o transporte dos mesmos e sua reparação,
equipamentos eléctricos e electrónicos e materiais acessórios e ain-
da no aluguer de máquinas de movimentação de carga, nomeadamente
empilhadores, equipamentos auto e embarcações de recreio.

6.º

2 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000,
5000, 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 e 1 000 000 de acções.

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

Está conforme.

30 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576793
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PORTO � 2.A SECÇÃO

IMPÉRIO LUSO CINCO � IMOBILIÁRIA, GESTÃO
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 742; identificação de pessoa colectiva n.º 506189350; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/021205; pasta n.º 26 647.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os se-
guintes:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Natureza, denominação e duração

1 � A sociedade tem a natureza de sociedade anónima, adopta a
denominação de Império Luso Cinco � Imobiliária, Gestão e Servi-
ços, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Boavista, 973,
1.º, direito, concelho do Porto, podendo, por simples deliberação do
conselho de administração, ser transferida para outro local do con-
celho do Porto ou limítrofe.

2 � O conselho de administração poderá criar, mudar ou extin-
guir delegações, agências, estabelecimentos, sucursais ou qualquer outra
forma de representação que julgue conveniente, em qualquer parte
do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a gestão e administração imobiliá-
ria, construção e aluguer de imóveis urbanos, compra, venda, reven-
da de imóveis e móveis.

ARTIGO 4.º

Aquisição de participações em outras sociedades

A sociedade pode adquirir e alienar participações em outras socie-
dades, de direito nacional ou estrangeiro e reguladas pela lei geral ou
por leis especiais, bem como associar-se com outras pessoas jurídi-
cas para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e está representado por 25 000 acções com
o valor nominal de 2 euros cada uma.

2 � O capital, no momento da constituição, encontra-se dividi-
do em 25 000 acções, subscrevendo cada um dos accionistas, Sandra
Cristina Castro da Silva Fonseca Gil, José Luís Gil Pereira, Margari-
da Elsa Vieira Correia, José Miguel Rocha Brochado Teixeira e
Império Luso � Empreendimentos Imobiliários, S. A., 5000 acções.

3 � O conselho de administração pode, com o parecer favorável
do conselho fiscal e mediante prévia autorização da assembleia ge-
ral, elevar o capital social, por entradas em dinheiro, por uma ou
mais vezes, até ao limite de 50 000 000 de euros, fixando as condi-
ções das emissões, bem como as formas e os prazos para exercício
do direito de preferência dos accionistas.

ARTIGO 6.º

Natureza e representatividade das acções

1 � Todas as acções são ao portador, podendo ter representação
escritural ou titulada, conforme determinado pela deliberação da
respectiva emissão.

2 � As acções tituladas podem ser representadas por títulos de 1,
5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e 20 000 acções.

3 � Os títulos são assinados por um administrador, podendo a
assinatura ser efectuada por chancela.

4 � Se a deliberação nada disser, as acções serão escriturais.
5 � As acções tituladas são convertíveis em escrituras e recipro-

camente, nos termos e limites permitidos por lei, a expensas dos
respectivos titulares.

ARTIGO 7.º

Categorias das acções

1 � As acções da sociedade dividem-se em duas categorias, A e
B, possuindo as acções de categoria A os privilégios que se encon-
tram definidos nos presentes estatutos e na lei aplicável.

2 � São acções de categoria A as subscritas directamente pelos
outorgantes Américo Gentil Fernandes Gomes e Sandra Cristina
Castro da Silva Fonseca Gil; são acções de categoria B as restantes.

ARTIGO 8.º

Realização de entradas

1 � A realização das entradas referentes a aumento do capital
social poderá ser diferida, dentro dos limites legais, constituindo-se
o accionista em mora após interpelação.

2 � Os accionistas que se constituam em mora serão avisados,
por carta registada, de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias
para efectuarem o pagamento da importância em dívida, acrescida
dos juros moratórios à taxa máxima permitida pela lei, sob pena de
perderem a favor da sociedade as acções em relação às quais se ve-
rificar a mora e, ainda, os pagamentos efectuados quanto a essas
acções.

3 � As perdas referidas no número anterior devem ser comuni-
cadas, por carta registada, aos interessados.

4 � Deve também ser publicado um anúncio num dos boletins da
Bolsa de Valores, onde constem, ser referência aos titulares, os nú-
meros das acções perdidas a favor da sociedade e a data da perda. O
disposto neste número só será obrigatório quando a sociedade for
qualificável como sociedade com subscrição pública, nos termos do
artigo 284.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 � As acções serão oferecidas em primeiro lugar aos accionistas
detentores de acções do tipo A e na respectiva proporção e caso as
não pretendam subscrever, em segundo lugar aos demais accionistas
na proporção da sua participação no capital social ou, se algum ou
alguns não manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dis-
puserem a adquiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

ARTIGO 9.º

Obrigações e outros valores mobiliários

A sociedade pode emitir obrigações e outros valores mobiliários
que não sejam acções em qualquer modalidade e forma legalmente
permitida, mediante autorização prévia da assembleia geral e pare-
cer favorável do conselho fiscal.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Participação e votos

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � A cada 10 acções corresponde 1 voto.
3 � Apenas podem participar na assembleia aqueles que compro-

vem, pela forma ou formas legalmente admitidas, que são titulares
ou representam titulares de acções da sociedade que confiram direi-
to, incluindo a hipótese de agrupamento, a, pelo menos, 1 voto,
desde o 8.º dia anterior à realização da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Representação de accionistas

1 � Os accionistas titulares de acções de tipo A poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascenden-
te ou descendente, procurador, administradores da sociedade ou ou-
tro accionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa, indi-
cando o nome e domicílio do representante e a data da assembleia.
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2 � As pessoas colectivas podem ser representadas na assembleia
geral pelas pessoas que para o efeito nomearem, por simples carta,
nos termos estabelecidos no número anterior.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente,
que poderá propor a nomeação de um vice-presidente e ou um se-
cretário.

ARTIGO 13.º

Reuniões

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária no 1.º trimestre de cada ano, para delibe-

rar sobre os assuntos previstos no artigo 376.º do Código das Socie-
dades Comerciais e para aprovar o orçamento da sociedade;

b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-
tração ou o conselho fiscal o julguem conveniente ou quando reque-
rido por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de
capital social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 14.º

Quórum

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral não poderá
deliberar sem a presença ou representação da maioria dos accionis-
tas titulares de acções da categoria A.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral poderá deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados.

ARTIGO 15.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas pela maio-
ria absoluta dos votos emitidos, salvo quando a lei ou os estatutos
exigirem maioria qualificada.

2 � É necessária a unanimidade dos votos emitidos correspon-
dentes às acções de categoria A e uma maioria qualificada de dois
terços dos votos emitidos, para se considerarem aprovadas as deli-
berações da assembleia geral, que versem sobre as seguintes maté-
rias:

a) Criação de novas categorias de acções;
b) Alienação ou oneração, a qualquer título, de bens que integrem

o património imobiliário da sociedade;
c) Cisão, fusão, transformação ou dissolução da sociedade;
d) Aumento e redução do capital social;
e) Emissão de obrigações ou outros valores mobiliários ou de dis-

tribuição de reservas aos accionistas;
f) Mudança de localização da sede para outro concelho;
g) Qualquer alteração dos estatutos.

ARTIGO 16.º

Limitação do exercício de direitos sociais

1 � Os accionistas portadores de acções do tipo B apenas pode-
rão propor a nomeação de membros dos órgãos sociais quando re-
presentem uma percentagem não inferior a 20 % do capital social.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

Composição

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou conse-
lho de administração, composto por um, três ou cinco membros,
que poderão ser accionistas ou não, eleitos em assembleia geral, que
igualmente designará o presidente e vice-presidente, ou substituto
em caso de administrador único.

2 � As acções de categoria A conferem o poder de designar um
dos membros do conselho de administração, o qual disporá de direi-
to de veto das deliberações de tal órgão nos termos da lei.

3 � O conselho de administração poderá ainda nomear mandatá-
rio ou mandatários para a prática de determinados actos ou catego-
ria de actos.

4 � Para o triénio de 2002 a 2004 é desde já nomeado adminis-
trador único Américo Gentil Fernandes Gomes, remunerado ou não,
consoante vier a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Competência

1 � O administrador único ou conselho de administração é o órgão
da sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os assuntos e prati-
car todos os actos legalmente considerados como de exercício de
poderes de gestão, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, fazer seguir e
contestar quaisquer acções, confessar, transigir, desistir das mesmas
e celebrar convenções de arbitragem;

b) Elaborar o orçamento da empresa, para aprovação pela assem-
bleia geral;

c) Adquirir, alienar e onerar ou locar bens móveis, viaturas, trans-
ferir propriedade, requerer registos e averbamentos de qualquer na-
tureza, incluindo acções, quotas, obrigações e direitos;

d) Celebrar contratos de trabalho e proceder à sua rescisão, tanto
unilateral como por mútuo acordo;

e) Adquirir e arrendar bens imóveis;
f) Celebrar contratos de aluguer de curta ou longa duração e de

leasing de quaisquer bens, móveis e imóveis, nomeadamente de viatu-
ras;

g) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 4.º destes estatutos;

h) Deliberar a emissão de obrigações e contrair empréstimos no
mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar fiscalização
das entidades mutuantes;

i) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
o exercício de cargos sociais noutras empresas;

j) Constituir mandatários para a prática de determinados actos ou
categorias de actos;

k) Proceder à abertura de contas bancárias e sua movimentação,
bem como celebrar contratos de financiamento com entidades ban-
cárias ou parabancárias.

2 � O conselho de administração poderá delegar parte dos seus
poderes em um ou vários administradores executivos e, bem assim,
deliberar a alteração da sede social.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único ou número ímpar de

administradores;
b) Pela assinatura de um administrador executivo, nos termos dos

limites fixados na delegação do conselho de administração;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos dos

respectivos instrumentos de mandato.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados

por um único administrador.

ARTIGO 20.º

Funcionamento

1 � O conselho de administração reunirá uma vez por trimestre
e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois dos membros
do conselho o convoquem, devendo constar das respectivas actas as
deliberações que forem tomadas.

2 � O conselho de administração só pode validamente delibe-
rar desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus
membros, podendo qualquer administrador, ou votar por corres-
pondência.

3 � Os votos por correspondência serão manifestados e os pode-
res de representação serão conferidos por carta ou qualquer outro
meio de comunicação escrita, dirigida ao presidente, que deverá in-
dicar o dia e a hora da reunião a que se destina.

ARTIGO 21.º

Caução

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não
o exercício do seu cargo, conforme for deliberado pela assem-
bleia geral que os designar ou, na falta de deliberação, por qual-
quer das formas permitidas por lei e na importância mínima le-
galmente fixada.
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CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 22.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
ou conselho fiscal, constituído por três membros efectivos e um
suplente, devendo um desses membros e o suplente ser o revisor oficial
de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

2 � Os membros do conselho fiscal podem ser ou não accionis-
tas.

3 � A assembleia geral designará de entre os membros do conse-
lho fiscal o presidente e os membros eleitos designarão entre si um
secretário.

ARTIGO 23.º

Competência

As atribuições do conselho fiscal são especificadas na lei.

CAPÍTULO VI

Conselho consultivo

ARTIGO 24.º

Composição

1 � A assembleia geral poderá eleger um conselho consultivo,
composto por um máximo de três membros, não remunerados.

2 � O conselho consultivo não terá funções orgânicas, cabendo-
-lhe aconselhar o conselho de administração, sem carácter vincula-
tivo, sempre que este órgão o solicitar.

CAPÍTULO VII

Secretário da sociedade

ARTIGO 25.º

Designação

1 � A sociedade poderá ter um secretário, bem como um suplen-
te deste, ambos designados pelo conselho de administração, com as
competências conferidas na lei.

2 � As funções do secretário cessam com o termo das funções
do conselho de administração que o designou.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

Duração do mandato

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará três anos, sen-
do permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

ARTIGO 27.º

Exercício

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 28.º

Remuneração

A remuneração dos membros dos corpos sociais será fixada em
assembleia geral.

ARTIGO 29.º

Relatório e contas

O administrador único, ou conselho de administração, elaborará,
relativamente a cada exercício social, o balanço, demonstração de
resultados e o anexo ao balanço, os quais, conjuntamente com o

relatório sobre o estado e evolução dos negócios sociais e proposta
de aplicação de resultados, serão apresentados ao conselho fiscal e à
assembleia geral.

ARTIGO 30.º

Lucros

Deduzidas as parcelas que se devam destinar à constituição e re-
forço de reservas legais, os resultados líquidos apurados pelo balanço
terão a aplicação que a assembleia geral lhes destinar, podendo esta,
por maioria simples, deliberar distribuí-los, total ou parcialmente,
ou afectá-los integralmente a reservas livres ou a outras que preten-
da criar.

CAPÍTULO IX

Disposições transitórias

ARTIGO 31.º

Instalação

O administrador único nomeado, independentemente do registo
definitivo da sociedade, fica, desde já, autorizado a proceder ao le-
vantamento do capital social para fazer face às despesas de consti-
tuição e de instalação da sociedade, bem como a proceder à abertura
e movimentação de contas bancárias em nome da sociedade e ainda
a celebrar contratos financeiros ou de locação e todos os negócios
de acordo com o seu objecto social.

Está conforme.

20 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002576963

IMPÉRIO LUSO TRÊS � IMOBILIÁRIA, GESTÃO
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 741; identificação de pessoa colectiva n.º 506189384; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/021205; pasta n.º 26 646.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguin-
tes:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

Natureza, denominação e duração

1 � A sociedade tem a natureza de sociedade anónima, adopta a
denominação de Império Luso Três � Imobiliária, Gestão e Servi-
ços, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Boavista, 973,
1.º, direito, concelho do Porto, podendo, por simples deliberação do
conselho de administração, ser transferida para outro local do con-
celho do Porto ou limítrofe.

2 � O conselho de administração poderá criar, mudar ou extin-
guir delegações, agências, estabelecimentos, sucursais ou qualquer outra
forma de representação que julgue conveniente, em qualquer parte
do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a gestão e administração imobiliá-
ria, construção e aluguer de imóveis urbanos, compra, venda, reven-
da de imóveis e móveis.

ARTIGO 4.º

Aquisição de participações em outras sociedades

A sociedade pode adquirir e alienar participações em outras socie-
dades, de direito nacional ou estrangeiro e reguladas pela lei geral ou
por leis especiais, bem como associar-se com outras pessoas jurídi-
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cas para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e está representado por 25 000 acções,
com o valor nominal de 2 euros cada uma.

2 � O capital, no momento da constituição, encontra-se divi-
dido em 25 000 acções, subscrevendo cada um dos accionistas,
Sandra Cristina Castro da Silva Fonseca Gil, José Luís Gil Pereira,
Margarida Elsa Vieira Correia, José Miguel Rocha Brochado Tei-
xeira e Império Luso � Empreendimentos Imobiliários, S. A.,
5000 acções.

3 � O conselho de administração pode, com o parecer favorável
do conselho fiscal e mediante prévia autorização da assembleia ge-
ral, elevar o capital social, por entradas em dinheiro, por uma ou
mais vezes, até ao limite de 50 000 000 de euros, fixando as condi-
ções das emissões, bem como as formas e os prazos para exercício
do direito de preferência dos accionistas.

ARTIGO 6.º

Natureza e representatividade das acções

1 � Todas as acções são ao portador, podendo ter representação
escritural ou titulada, conforme determinado pela deliberação da
respectiva emissão.

2 � As acções tituladas podem ser representadas por títulos de 1,
5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e 20 000 acções.

3 � Os títulos são assinados por um administrador, podendo a
assinatura ser efectuada por chancela.

4 � Se a deliberação nada disser, as acções serão escriturais.
5 � As acções tituladas são convertíveis em escriturais e reci-

procamente, nos termos e limites permitidos por lei, a expensas dos
respectivos titulares.

ARTIGO 7.º

Categorias das acções

1 � As acções da sociedade dividem-se em duas categorias, A e
B, possuindo as acções de categoria A os privilégios que se encon-
tram definidos nos presentes estatutos e na lei aplicável.

2 � São acções de categoria A as subscritas directamente pelos
outorgantes Américo Gentil Fernandes Gomes e Sandra Cristina
Castro da Silva Fonseca Gil; são acções de categoria B as restantes.

ARTIGO 8.º

Realização de entradas

1 � A realização das entradas referentes a aumento do capital
social poderá ser diferida, dentro dos limites legais, constituindo-se
o accionista em mora após interpelação.

2 � Os accionistas que se constituam em mora serão avisados,
por carta registada, de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias
para efectuarem o pagamento da importância em dívida, acrescida
dos juros moratórios à taxa máxima permitida pela lei, sob pena de
perderem a favor da sociedade as acções em relação às quais se ve-
rificar a mora e, ainda, os pagamentos efectuados quanto a essas
acções.

3 � As perdas referidas no número anterior devem ser comuni-
cadas, por carta registada, aos interessados.

4 � Deve também ser publicado um anúncio num dos boletins da
Bolsa de Valores, onde constem, ser referência aos titulares, os nú-
meros das acções perdidas a favor da sociedade e a data da perda. O
disposto neste número só será obrigatório quando a sociedade for
qualificável como sociedade com subscrição pública, nos termos do
artigo 284.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 � As acções serão oferecidas em primeiro lugar aos accionistas
detentores de acções do tipo A e na respectiva proporção e caso as
não pretendam subscrever, em segundo lugar aos demais accionistas
na proporção da sua participação no capital social ou, se algum ou
alguns não manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dis-
puserem a adquiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

ARTIGO 9.º

Obrigações e outros valores mobiliários

A sociedade pode emitir obrigações e outros valores mobiliários
que não sejam acções em qualquer modalidade e forma legalmente
permitida, mediante autorização prévia da assembleia geral e pare-
cer favorável do conselho fiscal.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Participação e votos

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � A cada 10 acções corresponde 1 voto.
3 � Apenas podem participar na assembleia aqueles que compro-

vem, pela forma ou formas legalmente admitidas, que são titulares
ou representam titulares de acções da sociedade que confiram direi-
to, incluindo a hipótese de agrupamento, a, pelo menos, 1 voto,
desde o 8.º dia anterior à realização da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Representação de accionistas

1 � Os accionistas titulares de acções de tipo A poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascenden-
te ou descendente, procurador, administradores da sociedade ou ou-
tro accionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa, indi-
cando o nome e domicílio do representante e a data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas podem ser representadas na assembleia
geral pelas pessoas que para o efeito nomearem, por simples carta,
nos termos estabelecidos no número anterior.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente,
que poderá propor a nomeação de um vice-presidente e ou um se-
cretário.

ARTIGO 13.º

Reuniões

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária no 1.º trimestre de cada ano, para delibe-

rar sobre os assuntos previstos no artigo 376.º do Código das Socie-
dades Comerciais e para aprovar o orçamento da sociedade;

b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-
tração ou o conselho fiscal o julguem conveniente ou quando reque-
rido por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de
capital social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 14.º

Quórum

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral não poderá
deliberar sem a presença ou representação da maioria dos accionis-
tas titulares de acções da categoria A.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral poderá deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados.

ARTIGO 15.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas pela maio-
ria absoluta dos votos emitidos, salvo quando a lei ou os estatutos
exigirem maioria qualificada.

2 � É necessária a unanimidade dos votos emitidos correspon-
dentes às acções de categoria A e uma maioria qualificada de dois
terços dos votos emitidos, para se considerarem aprovadas as deli-
berações da assembleia geral, que versem sobre as seguintes maté-
rias:

a) Criação de novas categorias de acções;
b) Alienação ou oneração, a qualquer título, de bens que integrem

o património imobiliário da sociedade;
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c) Cisão, fusão, transformação ou dissolução da sociedade;
d) Aumento e redução do capital social;
e) Emissão de obrigações ou outros valores mobiliários ou de dis-

tribuição de reservas aos accionistas;
f) Mudança de localização da sede para outro concelho;
g) Qualquer alteração dos estatutos.

ARTIGO 16.º

Limitação do exercício de direitos sociais

1 � Os accionistas portadores de acções do tipo B apenas pode-
rão propor a nomeação de membros dos órgãos sociais quando re-
presentem uma percentagem não inferior a 20 % do capital social.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

Composição

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou conse-
lho de administração, composto por um, três ou cinco membros,
que poderão ser accionistas ou não, eleitos em assembleia geral, que
igualmente designará o presidente e vice-presidente, ou substituto
em caso de administrador único.

2 � As acções de categoria A conferem o poder de designar um
dos membros do conselho de administração, o qual disporá de direi-
to de veto das deliberações de tal órgão nos termos da lei.

3 � O conselho de administração poderá ainda nomear mandatá-
rio ou mandatários para a prática de determinados actos ou catego-
ria de actos.

4 � Para o triénio de 2002 a 2004 é desde já nomeado adminis-
trador único Américo Gentil Fernandes Gomes, remunerado ou não,
consoante vier a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Competência

1 � O administrador único ou conselho de administração é o órgão
da sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os assuntos e prati-
car todos os actos legalmente considerados como de exercício de
poderes de gestão, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, fazer seguir e
contestar quaisquer acções, confessar, transigir, desistir das mesmas
e celebrar convenções de arbitragem;

b) Elaborar o orçamento da empresa, para aprovação pela assem-
bleia geral;

c) Adquirir, alienar e onerar ou locar bens móveis, viaturas, trans-
ferir propriedade, requerer registos e averbamentos de qualquer na-
tureza, incluindo acções, quotas, obrigações e direitos;

d) Celebrar contratos de trabalho e proceder à sua rescisão, tanto
unilateral como por mútuo acordo;

e) Adquirir e arrendar bens imóveis;
f) Celebrar contratos de aluguer de curta ou longa duração e

de leasing de quaisquer bens, móveis e imóveis, nomeadamente de
viaturas;

g) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 4.º destes estatutos;

h) Deliberar a emissão de obrigações e contrair empréstimos no
mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar fiscalização
das entidades mutuantes;

i) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
o exercício de cargos sociais noutras empresas;

j) Constituir mandatários para a prática de determinados actos ou
categorias de actos;

k) Proceder à abertura de contas bancárias e sua movimentação,
bem como celebrar contratos de financiamento com entidades ban-
cárias ou parabancárias.

2 � O conselho de administração poderá delegar parte dos seus
poderes em um ou vários administradores executivos e, bem assim,
deliberar a alteração da sede social.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único ou número ímpar de

administradores;

b) Pela assinatura de um administrador executivo, nos termos dos
limites fixados na delegação do conselho de administração;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos dos
respectivos instrumentos de mandato.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados
por um único administrador.

ARTIGO 20.º

Funcionamento

1 � O conselho de administração reunirá uma vez por trimestre
e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois dos membros
do conselho o convoquem, devendo constar das respectivas actas as
deliberações que forem tomadas.

2 � O conselho de administração só pode validamente deliberar
desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros, podendo qualquer administrador, ou votar por correspondên-
cia.

3 � Os votos por correspondência serão manifestados e os pode-
res de representação serão conferidos por carta ou qualquer outro
meio de comunicação escrita, dirigida ao presidente, que deverá in-
dicar o dia e a hora da reunião a que se destina.

ARTIGO 21.º

Caução

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício do seu cargo, conforme for deliberado pela assembleia geral
que os designar ou, na falta de deliberação, por qualquer das formas
permitidas por lei e na importância mínima legalmente fixada.

CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 22.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
ou conselho fiscal, constituído por três membros efectivos e um
suplente, devendo um desses membros e o suplente ser o revisor oficial
de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

2 � Os membros do conselho fiscal podem ser ou não accionis-
tas.

3 � A assembleia geral designará de entre os membros do conse-
lho fiscal o presidente e os membros eleitos designarão entre si um
secretário.

ARTIGO 23.º

Competência

As atribuições do conselho fiscal são especificadas na lei.

CAPÍTULO VI

Conselho consultivo

ARTIGO 24.º

Composição

1 � A assembleia geral poderá eleger um conselho consultivo,
composto por um máximo de três membros, não remunerados.

2 � O conselho consultivo não terá funções orgânicas, cabendo-
-lhe aconselhar o conselho de administração, sem carácter vincula-
tivo, sempre que este órgão o solicitar.

CAPÍTULO VII

Secretário da sociedade

ARTIGO 25.º

Designação

1 � A sociedade poderá ter um secretário, bem como um suplen-
te deste, ambos designados pelo conselho de administração, com as
competências conferidas na lei.
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2 � As funções do secretário cessam com o termo das funções
do conselho de administração que o designou.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

Duração do mandato

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará três anos, sen-
do permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

ARTIGO 27.º

Exercício

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 28.º

Remuneração

A remuneração dos membros dos corpos sociais será fixada em
assembleia geral.

ARTIGO 29.º

Relatório e contas

O administrador único, ou conselho de administração, elaborará,
relativamente a cada exercício social, o balanço, demonstração de
resultados e o anexo ao balanço, os quais, conjuntamente com o
relatório sobre o estado e evolução dos negócios sociais e proposta
de aplicação de resultados, serão apresentados ao conselho fiscal e à
assembleia geral.

ARTIGO 30.º

Lucros

Deduzidas as parcelas que se devam destinar à constituição e re-
forço de reservas legais, os resultados líquidos apurados pelo balanço
terão a aplicação que a assembleia geral lhes destinar, podendo esta,
por maioria simples, deliberar distribuí-los, total ou parcialmente,
ou afectá-los integralmente a reservas livres ou a outras que preten-
da criar.

CAPÍTULO IX

Disposições transitórias

ARTIGO 31.º

Instalação

O administrador único nomeado, independentemente do registo
definitivo da sociedade, fica, desde já, autorizado a proceder ao le-
vantamento do capital social para fazer face às despesas de consti-
tuição e de instalação da sociedade, bem como a proceder à abertura
e movimentação de contas bancárias em nome da sociedade e ainda
a celebrar contratos financeiros ou de locação e todos os negócios
de acordo com o seu objecto social.

Está conforme.

20 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002576955

STRENG � ENGENHARIA DE ESTRUTURAS, L.DA

(anteriormente LELLO & ASSOCIADOS � ENGENHARIA
DE ESTRUTURAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9176; identificação de pessoa colectiva n.º 504068458; ins-
crição n.º 4, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 71;
números e data das apresentações: 15, 16, 17 e 18/030728; pasta
n.º 24 039.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Aumento de capital.

Capital: 50 000 euros, após o reforço de 45 000 euros, por in-
corporação de parte das reservas livres, ficando cada sócio com uma
quota de 25 000 euros.

Cessação de funções de gerente de José Carlos de Almeida Gou-
veia Lello, por renúncia, em 23 de Julho de 2003.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 1.º (corpo), 3.º e 4.º
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Alípio Ernesto Vidal Ferreira � 17 500 euros (unificada);
2) Maria Luísa Monteiro de Carvalho Peres Oliveira � 12 500 eu-

ros.
Gerência: será exercida por dois ou mais gerentes.
Designados gerentes, em 23 de Julho de 2003, os referidos sócios.
Forma de obrigar: intervenção conjunta de dois gerentes.

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

Está conforme.

30 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576823

VINAGRE & CORTE REAL � PLANOS
E PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 947; identificação de pessoa colectiva n.º 500299536; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 10/030728; pasta
n.º 8027.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2003-
-2005, em 31 de Março de 2003.

Conselho de administração: presidente, António Maria Lobo de
Vasconcelos Corte-Real; vogais: Pedro Manuel Antunes Guimarães
Corte-Real e António Carlos Antunes Guimarães Corte-Real, casa-
dos.

Fiscal único: efectivo, António Magalhães & Carlos Santos �
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente, Adélio de Oli-
veira Macedo, revisor oficial de contas, casado.

Está conforme.

30 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576807

4 CR � DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO
DE IMAGEM E FOTOCÓPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 912; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 11/030728; pasta n.º 14 069.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Paula Margarida Guedes da Costa
Araújo, por renúncia, em 6 de Fevereiro de 1997.

Está conforme.

30 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576815

P. MARTINS & MAXIMINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5901; identificação de pessoa colectiva n.º 503438081; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 30/030717; pasta n.º 22 009.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Aumento de capital e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 40 000 euros, em dinheiro, subscrito pelo único sócio, a

acrescer às respectivas quotas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 257 � 6 de Novembro de 2003 23 920-(81)

Capital: 45 000 euros.
Sócio e quotas: António Paulo Teixeira Martins � duas quotas de

22 500 euros.

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

Está conforme.

22 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576300

P. MARTINS & MAXIMINO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5901; identificação de pessoa colectiva n.º 503438081; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e
inscrição n.º 10; números e datas das apresentações: 31/030717,
030722 (omitida em 030717) e 34/030717; pasta n.º 22 009.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de António Paulo Teixeira Mar-
tins, por renúncia, em 24 de Março de 2003.

Cessação de funções de gerente de Fernanda Maria Guedes Amaro,
por renúncia, em 24 de Março de 2003.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 3.º, 4.º e 5.º
Capital: 45 000 euros.
Sócia e quota: Maria Emília Leite de Oliveira � 45 000 euros.
Gerência: afecta à sócia única, designada gerente em 24 de Março

de 2003.
Forma de obrigar: assinatura da gerente.

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

Está conforme.

22 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576319

LUCRO � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 398; identificação de pessoa colectiva n.º 503338494; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 15/030717; pasta
n.º 12 994.

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

Aumento de capital e alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º, n.os 1 e 2.
Reforço: 25 060,11 euros, em dinheiro.
Capital: 50 000 euros, representado por 5000 acções com o va-

lor nominal de 10 euros cada uma.

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

Está conforme.

21 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576246

IMOEVENTOS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 169; identificação de pessoa colectiva n.º 503500518; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
030717; pasta n.º 27 117.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Nuno Manuel Antunes Viana,
por renúncia, em 31 de Março de 1998.

Está conforme.

21 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576254

INTERBOLSA � SOCIEDADE GESTORA DE SISTEMAS
DE LIQUIDAÇÃO E DE SISTEMAS CENTRALIZADOS DE
VALORES MOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 425; identificação de pessoa colectiva n.º 502962275; inscri-
ções n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 18 e 19/039717;
pasta n.º 22 736.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2003-
-2005, em 31 de Março de 2003.

Conselho de administração: presidente, João Eduardo Moura da
Silva Freixa, casado; vice-presidente, Abel Casimiro Sequeira Fer-
reira, casado; vogal, Luís Filipe de Faria Fragoso, casado.

Fiscal único: efectivo, João Augusto & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por Jean-Éric
Gaign, casado, revisor oficial de contas; suplente, Ferreira, Pereira e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., repre-
sentada por Sílvia Cristina de Sá Velho Corrêa da Silva Gomes, ca-
sado, revisor oficial de contas: secretária da sociedade, Maria Luísa
de Andrade Azevedo Grilo, casada; suplente, Helena Maria Teixeira
Lopes, casada.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 13.º, n.º 1, alínea c), 19.º, alínea a), 20.º, n.º 1,

e eliminação dos n.os 2, 3, 4 e 5, passando os n.os 6 e 7 a 2 e 3 e
aditamento do n.º 4 a este artigo, 21.º, n.º 1, 27.º, 28.º, eliminação
dos artigos 33.º e 35.º e do capítulo V, passando o artigo 34.º a 33.º

Cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 20.º

1 � A administração e representação da sociedade são exercidas
pelo conselho de administração, o qual é composto por três mem-
bros, eleitos em assembleia geral por um período de três anos, po-
dendo ser reconduzidos uma ou mais vezes e contando-se o ano da
designação como ano completo.

2 � O presidente do conselho de administração é substituído, nas
suas faltas ou impedimentos, pelo vice-presidente.

3 � O vice-presidente e o vogal do conselho de administração
são substituídos nos termos permitidos pelo artigo 393.º do Código
das Sociedades Comerciais.

4 � A responsabilidade dos membros do conselho de administra-
ção deve ser caucionada por qualquer uma das formas admitidas na
lei, pelo limite mínimo legal, salvo se a assembleia geral expressa-
mente autorizar a dispensa de caução.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que convocado
pelo respectivo presidente ou por dois administradores e, pelo me-
nos, uma vez de três em três meses.

2 � ............................................................................................
3 � ............................................................................................
4 � ............................................................................................

ARTIGO 13.º

1 � ............................................................................................
a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) O fiscal único ou o conselho fiscal.
2 � ............................................................................................
3 � ............................................................................................

ARTIGO 19.º

[...]
a) Apreciar o relatório do conselho de administração e discutir e

votar o balanço, as contas e o parecer do fiscal único ou do conse-
lho fiscal;

b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................
d) ...............................................................................................
e) ...............................................................................................
f) ...............................................................................................
g) ...............................................................................................
h) ...............................................................................................
i) ................................................................................................
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SECÇÃO III

Fiscal único ou conselho fiscal

ARTIGO 27.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal úni-
co ou a um conselho fiscal, conforme o que for deliberado pela as-
sembleia geral.

2 � O fiscal único ou o conselho fiscal serão eleitos por um
período de três anos, renovável, contando-se como completo o ano
da eleição.

3 � O fiscal único, tal como o seu suplente, deve ser revisor ofi-
cial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

4 � O fiscal único pode ser coadjuvado por técnicos especial-
mente designados ou contratados para esse efeito e, ainda, por em-
presas especializadas em trabalhos de auditoria.

ARTIGO 28.º

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente, dois vogais
efectivos e um suplente.

2 � Um dos vogais efectivos e o suplente serão revisores oficiais
de contas.

3 � O conselho fiscal pode ser coadjuvado por técnicos especial-
mente designados ou contratados para esse efeito e, ainda, por em-
presas especializadas em trabalhos de auditoria.

4 � O conselho fiscal reunir-se-á sempre que for convocado pelo
seu presidente, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer dos seus
membros ou do conselho de administração.

5 � As deliberações do conselho fiscal são tomadas estando pre-
sente a maioria dos membros em exercício e por maioria dos votos
expressos.

Está conforme.

21 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576262

SOCIEDADE DE EMPREITADAS ADRIANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 983; identificação de pessoa colectiva n.º 500257728; inscrição
n.º 39; número e data da apresentação: 10/030717; pasta n.º 17 725.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Aumento de capital e alteração do contrato:
Artigo alterado: 6.º
Reforço: 3 250 000 euros, em dinheiro, mediante a emissão de

650 000 novas acções ao portador, ordinárias, no valor nominal de
5 euros cada uma, subscritas pela accionista única.

Capital: 10 750 000 euros, representado por 2 150 000 acções
com o valor nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme.

21 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576211

SIRS � SOCIEDADE INDEPENDENTE
DE RADIODIFUSÃO SONORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1181; identificação de pessoa colectiva n.º 502114916; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 27 e inscrição n.º 32; números e data das
apresentações: 11 e 12/030717; pasta n.º 1598.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de vogal do conselho de administração, de
fiscal único e suplente, respectivamente José Manuel Tavares de
Almeida Fernandes, Arlindo Dias Duarte Silva e Velosa, Nadais &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por renún-
cia, em 25 de Março de 2003.

Designação, em 25 de Março de 2003, de vogal do conselho de
administração: Luís Manuel de Sá Moutez, casado; de fiscal único,

efectivo, Magalhães Neves & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel Araújo de Beja
Neves, casado, revisor oficial de contas; suplente, António Dias &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por António Marques Dias, casado, revisor oficial de contas.

Está conforme.

21 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576238

SQUARE ONE � PROJECTOS DE ENGENHARIA
MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 935; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 3/030717; pasta n.º 22 104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Paula Maria Guimarães No-
gueira da Silva Flidh, por renúncia, em 16 de Julho de 2003.

Está conforme.

18 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576181

SOMAGUE, ALBERTO COUTO ALVES, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26; identificação de pessoa colectiva n.º 506433021; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 4 e 5/030717;
pasta n.º 26 816.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Designado representante efectivo da sociedade Somague � Enge-
nharia, S. A., Luís Filipe de Jesus Ferreira, casado, em substituição
de José António Rodriguez Quevedo.

Data da deliberação: 2 de Julho de 2003.

Está conforme.

18 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576190

JOSÉ LUÍS GOMES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 123; identificação de pessoa colectiva n.º 500805024; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 6/030717; pasta
n.º 16 827.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas em 4 de Julho de 2003.

Está conforme.

18 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576203

VIDEOCANAL � VÍDEO E ÁUDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 985; identificação de pessoa colectiva n.º 502496096; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/
030717; pasta n.º 5500.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de mudança da sede para o caminho da Fonte de
Cima, 37, loja 144, Foz do Douro, Porto.

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

Está conforme.

21 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576220
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LOG � TECNOLOGIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 274; identificação de pessoa colectiva n.º 501341145; inscri-
ções n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 1 e 2/030717;
pasta n.º 27 000.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Designação de gerente, em 1 de Julho de 2003, de José de Araújo
Gomes, casado.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas em 4 de Julho de 2003.

Está conforme.

18 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2000881483

MAUREEN SKELLY BONINI � COMÉRCIO
INTERNACIONAL, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente SKELLY BONINI & REINAS � COMÉRCIO
INTERNACIONAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 713; identificação de pessoa colectiva n.º 503710148; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 35 e 36/030716; pasta n.º 16 216.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Ana Isabel Allen Reinas, por
renúncia, em 17 de Junho de 2003.

Transformação em sociedade unipessoal por quotas, cujos artigos
são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Maureen Skelly Bonini � Comércio
Internacional, Unipessoal, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua do Campo Alegre, 1306, 2.º, sala
203, cidade do Porto.

3.º

O objecto da sociedade consiste em agência, consultoria, prospec-
ção, produção, importação, exportação, prestação de serviços e
controlo de qualidade e comércio internacional.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7481 euros e 97 cên-
timos, representado por uma só quota da sua única sócia, Maureen
Skelly Bonini, S. R. L.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral, fican-
do desde já designados gerentes os não sócios Maureen Skelly Bonini,
viúva, e Sean Simon Skelly, casado, residentes na Rua do Campo
Alegre, 1306, 2.º, cidade do Porto.

2 � É suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais de gerência, a ge-
rência poderá:

a) Comprar e vender viaturas automóveis para e da sociedade;
b) Tomar de trespasse qualquer estabelecimento;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, alterar ou rescindir

os respectivos contratos;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

6.º

A sócia poderá celebrar negócios com a sociedade, para prossecu-
ção do objecto social, nos termos do artigo 270.º-F do Código das
Sociedades Comerciais.

7.º

1 � Poderão ser exigidas da sócia prestações suplementares ao
capital, até 70 000 euros.

2 � A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições que forem fixadas em assembleia geral.

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

Está conforme.

18 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576173

NQF GÁS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 480; identificação de pessoa colectiva n.º 503959243; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 26 e 27/030716; pasta n.º 17 655.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de vogal do conselho de administração de
Vítor Manuel Marques Tavares de Castro, por renúncia, em 30 de
Junho de 2002.

Designação de vogal do conselho de administração para o manda-
to em curso (2001-2004), em 22 de Abril de 2003: José António da
Silva Pais, casado.

Está conforme.

18 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576165

NETO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 291; identificação de pessoa colectiva n.º 505945983; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 16 e 17/030716; pasta n.º 26 081.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Vítor Ferreira da Conceição
Neto, por renúncia, em 16 de Outubro de 2002.

Designação de gerente, em 16 de Outubro de 2002, de Miguel
Gonçalves Pereira da Silva.

Está conforme.

18 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002688648

M. T. D. � SERVIÇOS DE APOIO ÀS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 282; identificação de pessoa colectiva n.º 503226440; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 19/030716; pasta n.º 12 861.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovação das contas em 11 de Abril de 2003.

Está conforme.

18 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2002576157

PORTO � 3.A SECÇÃO

SOCIEDADE AGRÍCOLA E HOTELEIRA DO BOTÃO
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 853/20030606-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 506569438; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20030606.
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Certifico que foi constituída a Sociedade em epígrafe por Ana Maria
Martins Vilas Boas Alvim, solteira, maior, que fica a reger-se pelo con-
trato seguinte:

Contrato de sociedade unipessoal

Pelo presente documento particular, outorgado nos termos do
n.º 4 do artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comerciais, Ana
Maria Martins Vilas Boas Alvim, solteira, portadora do bilhete de
identidade n.º 3156660, emitido em 29 de Janeiro de 1997 pelo
Arquivo de Identificação de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 187208832,
residente na Rua de D. Frei Diogo Melo Pereira, 127, 4465-613 Leça
do Balio, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que se rege-
rá de acordo com os seguintes estatutos:

1.º

A Sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola e Hoteleira do
Botão Unipessoal, L.da

2.º

A Sociedade tem a sua sede na Rua da Leonesa, sem número de
polícia, sala 16-L2, 4465-671 Leça do Balio.

3.º

A Sociedade tem por objecto exploração hoteleira e comércio de
produtos agrícolas: exploração hoteleira, comércio de produtos agrí-
colas, comércio de produtos referentes a florestação, comércio de
plantas e comércio de artesanato e artigos de decoração.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente à sócia Ana Maria Martins Vilas
Boas Alvim.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da Sociedade pertencem à sócia Ana
Maria Martins Vilas Boas Alvim, desde já nomeada gerente.

§ 1.º Para obrigar a Sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A Sociedade pode constituir mandatário mediante a entrega

de procuração adequada para o efeito.

6.º

A Sociedade está autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sócia única, Ana Maria Martins Vilas Boas Alvim, nos termos do
artigo 270.º-F, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

13 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José António Te-
les Rodrigues Dias. 2002182701

CARPINTARIA DE GATÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9308/980116-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 504102664; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/
20030605.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social quan-
to aos artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Ferreira
Machado e Paulo Jorge da Silva Machado.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles
para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ 1.º ............................................................................................
§ 2.º ............................................................................................

Assim o outorgaram.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de promoverem o re-
gisto deste acto na competente conservatória do registo comercial
no prazo de três meses a contar desta data.

Arquiva-se certidão do registo comercial.
Esta escritura foi lida e feita a explicação do seu conteúdo aos

outorgantes.

Mais certifico que o gerente António Oliveira Almeida cessou
funções de gerente, em 7 de Maio de 2003, por renúncia.

Está conforme.

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

12 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José António Te-
les Rodrigues Dias. 2002182760

COMER E COMER � CATERING COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 170/980724-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 504234340; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/
20030605.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital para a
cifra de 5000 euros, em consequência foram alterados os artigos 3.º
e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, a que correspondem 5000 euros, correspondente à soma
de duas quotas: uma do valor nominal de 902 169$, pertencente ao
sócio Mário Nuno dos Santos Ferreira, no contravalor de 4500 eu-
ros, e outra do valor nominal de 100 241$, pertencente à sócia
Bárbara Diane Rayford Ferreira, no contravalor de 500 euros.

ARTIGO 5.º (corpo)

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Mário Nuno dos
Santos Ferreira, desde já nomeado gerente.

Mais certifico que cessou funções de gerente Jorge Manuel dos
Santos Ferreira, em 11 de Outubro de 1999.

Está conforme.

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

12 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José António Te-
les Rodrigues Dias. 2002182779

CAFÉ GOMIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 883/20030626-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 506511472; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20030626.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Pau-
lino Teixeira Marques Mateus, casado com Ana Rosário Marques
Pereira em comunhão de adquiridos, com 2000 euros, Carlos Alberto
Teixeira Marques Mateus, casado com Leonilde Maria Silva Braga
em comunhão de adquiridos, com 2000 euros, e José Teixeira Mar-
ques Mateus, casado com Laura Maria Santos Pereira Mateus em
comunhão de adquiridos, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 2 de Abril de 2003, na Secretaria Notarial de Matosinhos,
perante mim, Maria Luísa Carranca de Sequeira Fróis, notário do 1.º
Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º José Teixeira Marques Mateus, casado com Laura Maria San-
tos Pereira Mateus no regime de comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Refojos de Basto, concelho de Cabeceiras de Basto,
residente na Rua de Soares Passos, 88, freguesia de Perafita, con-
celho de Matosinhos, contribuinte fiscal n.º 161565820, com o
bilhete de identidade n.º 5940128, de 11 de Janeiro de 2001, de
Lisboa;
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2.º Paulino Teixeira Marques Mateus, casado com Ana Rosário
Marques Pereira no regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Refojos de Basto, já referida, residente na Rua das Vio-
letas, 719, entrada 1, rés-do-chão, esquerdo, na cidade de Vila do
Conde, contribuinte fiscal n.º 190630493, com o bilhete de identi-
dade n.º 9911020, de 13 de Janeiro de 1999, do Porto;

3.º Carlos Alberto Teixeira Marques Mateus, casado com Leonilde
Maria Silva Braga no regime de comunhão de adquiridos, natural da
dita freguesia de Refojos de Basto, residente na Rua das Violetas,
719, entrada 1, 1.º, direito, na cidade de Vila do Conde, contribuinte
fiscal n.º 207817103, com o bilhete de identidade n.º 10657391, de
28 de Fevereiro de 2001, de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos referidos
documentos.

E por eles foi dito que, por esta escritura, constituem uma socie-
dade comercial por quotas, nos termos constantes dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Café Gomil, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede na Rua do Godinho, 483, freguesia e
concelho de Matosinhos.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede pode ser trans-
ferida, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como serem criadas filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de café, snack-bar, hotelaria
e similares.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, duas com o valor
nominal de 2000 euros, uma de cada um dos sócios Paulino Teixeira
Marques Mateus e Carlos Alberto Teixeira Marques Mateus, e uma
com o valor nominal de 1000 euros, do sócio José Teixeira Mar-
ques Mateus.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de dois gerentes.

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

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Paulino Tei-
xeira Marques Mateus e Carlos Alberto Teixeira Marques Mateus.

4 � É vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos e con-
tratos alheios aos negócios sociais, nomeadamente em fianças, le-
tras de favor, abonações e outros semelhantes.

5 � A gerência poderá, designadamente:
a) Comprar, trocar, vender veículos automóveis e equipamentos

para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento ou de trespasse quaisquer locais, bem

como alterar e rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, aos sócios endereçada com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

Mais declararam os outorgantes que a totalidade do capital social
foi depositada na Rede Atlântico � Parque em Matosinhos do Ban-
co Comercial Português em 28 de Março findo, e que a gerência fica
desde já autorizada a proceder ao levantamento da quantia deposita-
da para aquisição de bens ou equipamentos.

Adverti os outorgantes de que devem promover o registo deste
acto na competente conservatória do registo comercial, no prazo
de três meses a contar desta data.

Está conforme.

2 de Julho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 2002183635

SANTO TIRSO

LAVANDARIA DAS AVES � LIMPEZA A SECO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5934/
030721; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/030721.

Certifico que Maria de Fátima Machado Mendes Coelho de Sousa
constituiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Lavandaria das Aves � Limpeza a
Seco, Unipessoal, L.da, com sede no loteamento das Fontainhas,
Avenida de 4 de Abril, lote 5, freguesia de Vila das Aves, concelho
de Santo Tirso.

§ único. Por simples decisão da sócia única, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na lavagem e limpeza a seco de têxteis,
peles e similares. Actividade de engomadoria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão da
sócia única, fica a cargo desta, a qual desde já é nomeada gerente.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capi-
tal social.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2003. � Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2000570852

CONSULTORIA HUGO & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5945/030811; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/030811.

Certifico que entre Pedro Miguel da Silva Pereira e Hugo Sérgio
Pereira Balsemão foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Consultoria Hugo & Pedro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Humberto
Delgado, 41, freguesia de Aves, concelho de Santo Tirso.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividade de contabilidade,
consultoria para os negócios e a gestão, consultoria fiscal. Presta-
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ção de serviços de apoio administrativo a empresas e particulares.
Consultoria e assistência técnica na área da informática. Formação
nas áreas referidas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a assinatura 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Aníbal Manuel
da Costa Martins. 2000575021

ROMMANHOFF SOCKS � COMÉRCIO TÊXTIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5944/
030808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030808.

Certifico que Vítor Manuel Azevedo Pereira constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rommanhoff Socks � Comércio
Têxtil, Unipessoal, L.da, com sede na Quinta de Casal, lugar do Ca-
sal, freguesia de Palmeira, concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples decisão da gerência a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação, comércio, importação, ex-
portação e representação de artigos têxteis, nomeadamente artigos
de malha, vestuário, fibras têxteis e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pelo sócio ou por não sócios, ficando
aquele desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Aníbal Manuel
da Costa Martins. 2000575013

PÉ À RISCA � PEÚGAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5939/030724; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/030724.

Certifico que Joaquim Filipe de Oliveira Pereira constituiu a so-
ciedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pé à Risca � Peúgas, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua de Hermínio Ferreira Monteiro, 128, freguesia de
Negrelos (São Tomé), concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples decisão da gerência a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico e comércio de produtos di-
versos, nomeadamente meias e peúgas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme respecti-
va decisão, pertence ao sócio, que desde já é nomeado gerente, sen-
do suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Aníbal Manuel
da Costa Martins. 2000575048

RYUTARO OKAI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5940/030725; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/030725.
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Certifico que Ryutaro Okai constituiu a sociedade em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ryutaro Okai, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Azenha do Pisco, sem número de
polícia, freguesia de Aves, concelho de Santo Tirso.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante, café, snack-
-bar, bar, bar-concerto, organização de eventos. Comércio e repre-
sentações de produtos diversos, nomeadamente produtos alimenta-
res e bebidas, vestuário e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

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

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio ou a não sócios, fi-
cando aquele desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Aníbal Manuel
da Costa Martins. 2000575030

VALONGO

FCN � FERNANDO DA COSTA NUNES, INDÚSTRIA
METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 1805/
920129; identificação de pessoa colectiva n.º 502688840.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002839123

LT � AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 40 555/
851202; identificação de pessoa colectiva n.º 501732438.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002838895

MONOGAZ � INSTALAÇÕES DE GAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 593/
981104; identificação de pessoa colectiva n.º 504296930.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002838887

LOJAS DC � BRINQUEDOS E UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 159/
20010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505262762.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002838879

TERRAPLANAGEM CELSO OLIVEIRA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 492/
20020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505940582.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002838860

UTENSILPAN � EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS
PARA PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 55 868/20030820; identificação de pessoa colectiva
n.º 506583368; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/20030820.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma UTENSILPAN � Equipamentos e
Utensílios para Panificação, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Elias
Garcia, 1174, da freguesia de Ermesinde, do concelho de Valongo.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, fabricação e representação
de equipamentos e utensílios para ventilação, panificação, climati-
zação e refrigeração. Prestação de serviços de manutenção e repara-
ção de equipamentos diversos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quota iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios, que desde já são nomeados gerentes.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carvalho Madeira Barros. 2002835063

ROCFER TRADING � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 47 704/
901001; identificação de pessoa colectiva n.º 502420210; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 5, 7 e 8/20030805.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital de 5000 euros para 50 000 euros, sendo o aumento
de 45 000 euros, integralmente subscrito em dinheiro pelos sócios
na proporção das respectivas quotas.

Mais certifico que cessaram funções de gerentes Fernando Manuel
Moreira de Oliveira e Maria Manuela Ferreira, em 17 de Julho de
2003, por renúncia.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que os artigos 1.º, 3.º e 4.º ficaram com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rocfer Trading � Importação e Ex-
portação, L.da, tem a sua sede na Rua de Sousa Viterbo, 741, fregue-
sia e concelho de Valongo.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede para outro local, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, está
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Pedro Nuno dos Santos
Pereira e Manuela Fernanda Ferreira Moreira de Oliveira.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em assem-
bleia geral, até ao limite de 500 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, tomada por maioria, a esta competindo, igualmente,
a sua designação e a fixação das respectivas remunerações.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, ficam desde já
nomeados gerentes os sócios, Pedro Nuno dos Santos Pereira e
Manuela Fernanda Ferreira Moreira de Oliveira.

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

4 � Em ampliação dos poderes normais poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;

b) Celebrar contratos de locação de quaisquer locais para a socie-
dade, rescindir ou alterar os respectivos contratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo; e
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837775

ESTAMPEX � ESTAMPAGEM TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 388/
20000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504701592.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002839166

DOMINGOS OLIVEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 360/
990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504312570.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002839158

ÓSCAR FERREIRA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 877/
990916; identificação de pessoa colectiva n.º 504359711.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002839140

APLICOPLACA � TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 260/
20010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505540231.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002839131

APRUMO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7295/
960718; identificação de pessoa colectiva n.º 503798886.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837490

MACLARAS � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7484/
960917; identificação de pessoa colectiva n.º 503814148.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837511
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MANECA E BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 23 300/
771109; identificação de pessoa colectiva n.º 500698546.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837520

MÁRIO CRUZ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 273/
20010814; identificação de pessoa colectiva n.º 505579030.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837538

MAQUINARIA VICENTE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 6018/
950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503467570.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837546

CONFECÇÕES GÉMEOS RAMOS MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 4718/
940712; identificação de pessoa colectiva n.º 503234931.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002836868

CONFECÇÕES GÉMEOS RAMOS MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 4718/
940712; identificação de pessoa colectiva n.º 503234931.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837554

TRANSPORTES MAGALHÃES E JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 473/
990615; identificação de pessoa colectiva n.º 504494180.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002836876

RITA E PACHECO, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 659/
20020805; identificação de pessoa colectiva n.º 506210235.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de
2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002836884

DANYDANIA � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 651/
20020722; identificação de pessoa colectiva n.º 506251632.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de
2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002836892

CARPINTARIA IDEAL DA RIBEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 469/
20020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505729482.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de
2002.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002836906

CARPINTARIA IDEAL DA RIBEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 469/
20020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505729482.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de
2001.

Está conforme.

2 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002836914

TUBALU � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 55 400/20011109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505587157; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
10/20030805.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi alte-
rado parcialmente o contrato da sociedade e, em consequência, o
artigo 1.º ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma TUBALU � Materiais de Constru-
ção, S. A., e reger-se-á pelo presente contrato e pela legislação apli-
cável.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837791

NAVAL CAR � COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 55 365/20011018; identificação de pessoa colectiva
n.º 505588315; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
9/20030805.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi al-
terado parcialmente o contrato da sociedade e, em consequên-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 257 � 6 de Novembro de 200323 920-(90)

cia, o artigo 1.º e o n.º 1 do artigo 3.º ficaram com a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Naval Car � Compra e Venda de
Veículos, S. A., e reger-se-á pelo presente contrato e pela legislação
aplicável.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � O objecto social consiste na compra e venda de automóveis,
embarcações de recreio e todo o tipo de máquinas industriais, moto-
ciclos e aluguer dos mesmos.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

6 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837783

EVOLUTIVO � ANÁLISE E CONCEPÇÃO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 4833/
940805; identificação de pessoa colectiva n.º 503246174; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20030801.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a mesma
mudou a sede para a Rua da Furna, 80/86, Valongo.

5 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837732

PIZZARIA PINÓQUIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 12 729/20000314; identificação de pessoa colectiva
n.º 504725076; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
1/20030801.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 29 de Janeiro de 2003.

5 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837724

SOCIEDADE COMERCIAL DE PLÁSTICOS CHEMIEURO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 55 757/20030117; identificação de pessoa colectiva
n.º 506372960; inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
3 e 4/20030729.

Certifico que foi integralmente alterado o contrato de sociedade
em consequência da sua transformação em sociedade unipessoal por
quotas, passando a ter a redacção seguinte:

Contrato de sociedade

1.º

1 � A sociedade passa a adoptar a firma Sociedade Comercial
de Plásticos Chemieuro, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
das Matas, Alfena, Valongo, freguesia de Alvena, concelho de Va-
longo.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação,
no País ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação e exportação de
matérias-primas e produtos plásticos e químicos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 200 000 euros e corresponde à quota da sócia única, Chemieuro,
S. L.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou
não, for nomeado, com ou sem remuneração, conforme for decidido
pela sócia única.

2 � Continua designado gerente o não sócio Mariano Benito
Samaniego, casado, residente na Avenida de Cesareo Alierta, 9,
Zaragoza, Espanha.

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

5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

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 exerce.

5 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837716

VIVALDI � INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 057/
20010118; identificação de pessoa colectiva n.º 505272385; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030731.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a mesma
mudou a sede para a Rua da Estação, 56, Valongo.

5 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837708

XISVAL � SERVIÇOS E FORMAÇÃO INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 55 866/20030813; identificação de pessoa colectiva
n.º 506155234; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20030813.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma XISVAL � Serviços e Formação In-
formática, Unipessoal, L.da, fixando a sua sede na Rua do Almirante
José Batista Pinheiro de Azevedo, 10, freguesia e concelho de Va-
longo.

2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio, representação e
assistência técnica de todo o tipo de equipamento informático e seus
suportes lógicos, de máquinas e de material de escritório, consulto-
ria e programação informática, prestação de serviços na área da
Internet e multimédia, formação técnica, nomeadamente nas áreas
atrás descritas e exploração de sala de estudo.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única.

4.º

A gerência e a representação da sociedade, pertence à sócia,
desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme
ela decidir.
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5.º

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

7.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 a exercer.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carvalho Madeira Barros. 2002835225

CLASSISTILO � VESTUÁRIO PROFISSIONAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 863/
20030807; identificação de pessoa colectiva n.º 506660419; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030807.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CLASSISTILO � Vestuário Profis-
sional, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Nossa Senhora da Paz,
700, esquerdo, freguesia de Alfena, concelho de Valongo.

§ único. Por simples decisão da gerência a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação, comercialização e represen-
tação de vestuário, nomeadamente de trabalho. Comercialização e
representação de todo o tipo de artigos de protecção individual no
trabalho e brindes publicitários. Prestação de serviços de estamparia
têxtil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carvalho Madeira Barros. 2002837953

STYL DAY � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 55 865/20030812; identificação de pessoa colectiva
n.º 506605744; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20030812.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma STYL DAY � Confecções,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Monte de Bela, 300-H, freguesia
de Ermesinde, concelho de Valongo.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria e comércio de confecções,
nomeadamente vestuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente a ela sócia.

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado, será exercida pela sócia ou não sócios, fi-
cando desde já nomeada ela sócia.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carvalho Madeira Barros. 2002835160

FAMOGON � FÁBRICA DE MOLDES METÁLICOS
E CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 485/
990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504469908; inscrições
n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 2 e 3/20030812.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital de 2 000 000$ para 10 000 euros, subscrito em di-
nheiro pelos sócios, na proporção das respectivas quotas.

Mais certifico que cessou funções de gerente Delfim Peixoto da
Silva Gomes, em 5 de Agosto de 2003, por renúncia.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Carvalho Madeira Barros. 2002835217

PRAFIL II � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 55 861/20030801; identificação de pessoa colectiva
n.º 506488802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20030801.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PRAFIL II � Importação, Exporta-
ção e Representações, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Vasco da Gama, 129, da freguesia e
concelho de Valongo.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na comercialização de produtos para pas-
telaria; importação, exportação e representações.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, An-
tónio Fernando Pereira Tavares e Margarida Maria de Melo Mo-
reira da Silva Tavares.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já são
nomeados gerentes, e a quem mais vier a ser nomeado em assem-
bleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas a favor de estranhos depende do
consentimento da sociedade, à qual é atribuído o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2002837759

FERCOPAL � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, TINTAS,
FERRAGENS, FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 595/
20020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506012280.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2002.

Está conforme.

19 de Julho de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena Coelho.
2002839026

VILA DO CONDE

SOFOTOCOMPOSIÇÃO � GABINETE
DE FOTOCOMPOSIÇÃO DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 812/
870223; identificação de pessoa colectiva n.º 501789707; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/03022003.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Janeiro de 2003

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 1000235079

JOSÉ GONÇALVES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3001/010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505503689;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 3/5/140203.

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

Alteração do contrato:
Artigos alterados: 1.º e 5.º

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação José Gonçalves & Costa,
L.da, e tem a sua sede na Rua Central, 80, da freguesia de Fajozes, do
concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Mais certifico que foi efectuada a cessação de funções do gerente,
Carlos da Silva Costa, por renúncia, em 7 de Fevereiro de 2003.

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

Está conforme.

12 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000235078

ÓPTICA MÉDICA DE VILA DO CONDE � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2203/
980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504035070; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 15 e 18/12022003.

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

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Paulo Jorge
Ângelo de Figueiredo Pinto e Porfírio José Ribeiro Gonçalves de Cas-
tro, que desde já são designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e a representar em juízo, activa e passivamente, são necessárias as
assinaturas dos gerentes ora nomeados, sendo suficiente a assinatura
de qualquer um deles nos actos de mero expediente.

Mais certifico que foi efectuada a cessação de funções do ge-
rente, Manuel da Mota Antunes, por renúncia, em 11 de Dezem-
bro de 2002.

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

Está conforme.

11 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000235077

C. I. V. C. � CENTRO DE INGLÊS DE VILA DO CONDE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2730/20000725; identificação de pessoa colectiva
n.º 505069423; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
3/240703.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Alteração total do contrato, transformada em sociedade unipes-
soal por quotas, que fica a reger-se pelos estatutos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma C. I. V. C. � Centro de Inglês de Vila
do Conde, Unipessoal, L.da, com sede na Praça de Luís de Camões,
9, 1.º, D, freguesia e concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no ensino da língua inglesa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia Susana Maria Morais Seve-
rino, que se mantém como gerente.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

7 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2003825541

QUÂNTICA REAL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2946/010525; identificação de pessoa colectiva
n.º 505420430; inscrição n.º 5; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 3/11062003.

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

Nomeação do gerente José Pedro da Silva Fangueiro, solteiro,
maior.

Rectificada: o sócio Celestino Manuel Gonçalves Brandão Lopes
é casado com Mónia Barbosa Pinto Lopes.

Rectificada: a sócia tem o nome de Mónia Barbosa Pinto Lopes.

Está conforme.

28 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000235076

LOBO, MOREIRA & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3663/030704; identificação de pessoa colectiva n.º P
506601072; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
030704.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lobo, Moreira & Leite, L.da, com
sede na Rua das Belas, 10, freguesia de Malta, concelho de Vila do
Conde.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção e engenharia civil; com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
6000 euros, e está dividido em três quotas iguais do valor nominal
de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

16 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2003784195

MACONDE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1489/930601; identificação de pessoa colectiva n.º 502999489;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 3/17022003.

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

Alteração do contrato:
Artigos alterados: 1.º, 3.º, n.os 2 e 3 do 5.º, 12.º, n.º 2 do 14.º,

passando o anterior n.º 2 a n.º 3 e o n.º 3 a n.º 4, n.º 5 do 15.º, 16.º,
17.º, 18.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º e elimina os 25.º e 26.º
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Documento complementar organizado nos termos do n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado, contendo os estatutos da socie-
dade anónima Maconde, SGPS, S. A.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade passa a adoptar a firma Maconde, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é no lugar de Regufe, freguesia e concelho de
Vila do Conde.

2 � O conselho de administração poderá:
a) Deslocar a sede social, dentro do concelho de Vila do Conde

ou para concelho limítrofe;
b) Criar e extinguir sucursais, agências e delegações, bem como

quaisquer outras formas de representação permanente.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto a gestão das participações que
integrem o seu património, como forma indirecta de exercício de
actividades económicas. A sociedade poderá ainda proceder à pres-
tação de serviços técnicos de administração e gestão das empresas
participadas.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado, é de 15 911 653 euros,
dividido em 15 911 653 acções no valor nominal de um euro cada
uma.

ARTIGO 5.º

Representação do capital social

1 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, a todo o tempo.

2 � Haverá títulos de 1, 10, 100, 1000, 5000 e múltiplos de
5000 acções, sendo permitida a sua concentração ou desdobramento.

3 � Os encargos com a conversão de acções e com a concentra-
ção ou desdobramento de títulos serão suportados pela sociedade,
salvo se a assembleia geral deliberar diferentemente.

4 � Fica autorizada a conversão de acções tituladas em escritu-
rais, nos termos que vierem a ser fixados por deliberação da assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

Acções preferenciais

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto e con-
verter acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em con-
formidade com o que for deliberado pela assembleia geral, e, bem
assim, emitir acções preferenciais remíveis.

ARTIGO 7.º

Aumentos de capital

1 � Nos aumentos de capital por entradas em dinheiro, os accio-
nistas terão direito de preferência na subscrição de novas acções e
no rateio daquelas que não tenham sido inicialmente subscritas, sal-
vo deliberação em contrário tomada por maioria de dois terços dos
votos emitidos.

2 � Havendo na sociedade várias categorias de acções e sendo
oferecidas à subscrição dos accionistas acções iguais às de alguma

categoria já existente, a preferência pertence em primeiro lugar aos
titulares destas.

3 � Os direitos de subscrição são livremente negociáveis.
4 � Os accionistas que se encontrem em mora na realização

das entradas relativas às acções que houverem subscrito, e que, in-
terpelados para efectuar o pagamento das importâncias em dívida
acrescidas dos juros à taxa legal, o não fizerem no prazo de 90 dias,
perderão a favor da sociedade tais acções, bem como os pagamen-
tos que por conta delas houverem feito, salvo se o conselho de
administração optar pela cobrança coerciva das importâncias em
dívida.

5 � Enquanto se verificar a situação de mora, ficarão suspensos
todos os direitos sociais relativos às acções com respeito às quais a
mora se verifique.

ARTIGO 8.º

Acções próprias

1 � A sociedade poderá adquirir acções próprias e fazer sobre elas
todas as operações permitidas por lei.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, às acções não cabem
quaisquer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de
capital por incorporação de reservas, se a assembleia geral não de-
liberar em sentido diverso.

ARTIGO 9.º

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir obrigações, sob qualquer das for-
mas previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado
pela assembleia geral.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode-
rá adquirir obrigações próprias.

3 � As obrigações poderão revestir forma escritural, se assim vier
a ser estabelecido nas condições da sua emissão.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se repre-
sentar por um membro do conselho de administração, por cônjuge,
ascendente ou descendente do accionista representado ou por outro
accionista; as sociedades serão representadas por quem para o efeito
designarem.

4 � As representações serão comunicadas ao presidente da mesa,
por carta com a assinatura reconhecida notarialmente ou certificada
pela sociedade, entregue na sede social cinco dias úteis antes da data
designada para a reunião.

ARTIGO 11.º

Exercício do direito de voto

1 � Tem direito de voto o accionista titular de pelo menos
1000 acções ordinárias e averbadas, sendo nominativas, ou, sendo
ao portador, registadas em seu nome ou em seu nome depositadas
na sede social ou em qualquer instituição de crédito, em qualquer dos
casos desde o décimo dia anterior à data designada para a reunião da
assembleia geral, comprovando, perante a sociedade, o depósito até
cinco dias úteis antes da data da reunião da assembleia geral.

2 � A cada 1000 acções corresponde um voto.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos pela assembleia geral e que poderão não ser accio-
nistas.
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ARTIGO 13.º

Reunião da assembleia geral

1 � A assembleia geral anual reunirá no prazo legal para o efeito
de deliberar sobre o relatório da gestão e as contas do exercício e
sobre a proposta de aplicação de resultados, para proceder à apre-
ciação geral da administração e fiscalização da sociedade, para ele-
ger os demais órgãos sociais, quando for caso disso, e ainda para
tratar de qualquer outro assunto referido claramente na respectiva
convocatória.

2 � As demais reuniões da assembleia geral deverão ser convoca-
das pelo presidente da mesa, a pedido do conselho de administração
ou do fiscal único, ou a solicitação de accionistas com direito de
voto, que representem, pelo menos, 5% das acções ordinárias, e lho
requeiram em carta com assinaturas reconhecidas pelo notário, em
que se indiquem, com precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia
e se justifique a necessidade de reunir a assembleia.

3 � A assembleia geral, convocada a requerimento dos accionis-
tas, não se realizará se não estiverem presentes requerentes que se-
jam titulares de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido
para a convocação da assembleia.

4 � Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determina-
dos assuntos na ordem do dia e a quem, por lei, assista esse direito,
deverão identificar clara e precisamente esses assuntos na carta em
que requeiram tal inclusão, a qual deve ter as suas assinaturas nota-
rialmente reconhecidas.

5 � Os assuntos incluídos nos termos do número anterior não
serão objecto de apreciação pela assembleia geral, se dos accionistas
requerentes da sua inclusão na ordem do dia, se não encontrar na
reunião o número exigido para tal requerimento.

6 � A exigência de a acta da assembleia geral ser lavrada por
notário, quando a lei o permita, deverá ser formulada com a antece-
dência mínima de cinco dias úteis sobre a data da assembleia, em
carta dirigida ao conselho de administração e com a assinatura reco-
nhecida pelo notário.

ARTIGO 14.º

Convocatória

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por
lei e, na convocatória, pode, desde logo, ser marcada uma segunda
data de reunião, no caso de a assembleia não poder funcionar na
primeira data marcada por falta de quórum.

2 � Se todas as acções forem nominativas, as publicações da
convocatória da assembleia geral podem ser substituídas por cartas
registadas expedidas, com a antecedência exigida por lei, para todos
os accionistas e para as moradas constantes do livro de registo das
acções.

3 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representa-
dos, salvo nos casos em que a lei ou o contrato dispuserem de modo
diferente.

4 � Não podendo a assembleia geral, por falta de quórum, fun-
cionar em primeira convocação, e não havendo sido designada na
convocatória uma segunda data da reunião, será convocada, nos ter-
mos legais, nova reunião, que poderá funcionar e validamente deli-
berar, seja qual for o número de accionistas presentes ou represen-
tados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções
correspondam.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

Composição do conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, num mínimo de 5 e num máximo de 11.

2 � A assembleia geral que proceder à eleição do conselho de
administração designará o seu presidente.

3 � Ao conselho de administração caberá designar substituto para
qualquer administrador impedido definitivamente de exercer o man-
dato ou suspenso temporariamente das suas funções; a substituição
assim feita deverá ser submetida a ratificação da assembleia geral
seguinte que, se a negar, logo elegerá novo administrador para o
preenchimento da vaga.

4 � O mandato do novo administrador cessará quando cessar a
suspensão do administrador substituído ou, tratando-se de impedi-

mento definitivo, no fim do período para o qual os demais accionis-
tas tiverem sido eleitos.

5 � Salvo se a assembleia geral o dispensar, a responsabilidade
de cada administrador será caucionada com a importância de
5000 euros.

ARTIGO 16.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração exercer em geral os
mais amplos poderes de gestão, representando a sociedade perante
terceiros e praticando todos os actos tendentes à realização do ob-
jecto social.

2 � Em especial, compete ao conselho de administração:
a) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, nos termos da lei;
b) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar participações no capital

de outras sociedades e, quando autorizado pela assembleia geral, ac-
ções da própria sociedade;

c) Aprovar o orçamento anual da empresa;
d) Autorizar a celebração dos contratos de financiamento que

excedam o nível de financiamentos previstos no orçamento anual;
e) Escolher os auditores externos da sociedade;
f) Conceder crédito, realizar operações de cobertura de riscos fi-

nanceiros e celebrar acordos de assistência técnica, no âmbito e nos
termos legais;

g) Exercer as demais competências que lhe são atribuídas pela lei
e por este contrato de sociedade.

ARTIGO 17.º

Delegação de poderes

Sem prejuízo da sua competência própria, o conselho de adminis-
tração poderá delegar numa comissão executiva composta por um
número ímpar de membros, todas as competências que por lei nela
possam ser delegadas, à excepção das constantes das alíneas a), b),
c), d), e) e f) do n.º 2 do artigo anterior.

ARTIGO 18.º

Reunião do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá pelo menos uma vez
por trimestre e sempre que for convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou a pedido de dois administradores ou do fiscal único.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de mandato não poderá ser utilizado mais de
uma vez.

3 � O presidente terá voto de qualidade nas deliberações do con-
selho de administração.

4 � A Comissão Executiva, havendo-a, reunirá pelo menos uma
vez por mês.

ARTIGO 19.º

Remuneração dos administradores

1 � A remuneração dos administradores poderá incluir uma parte
variável, que não excederá, no conjunto de todos eles, 20% do lucro
líquido do exercício a que respeitar.

2 � A assembleia geral poderá criar um regime de reforma dos
administradores, por velhice ou invalidez.

ARTIGO 20.º

Vinculação da sociedade

1 � Sem prejuízo do disposto no artigo 408.º, n.º 1, do Código
das Sociedades Comerciais, a sociedade fica vinculada mediante a
intervenção:

a) De quaisquer dois membros da comissão executiva do conselho
de administração;

b) De um membro da comissão executiva e de um procurador, ou
de dois procuradores, agindo dentro dos limites da respectiva pro-
curação;

c) De um só membro da comissão executiva ou de um só pro-
curador, a quem a comissão executiva haja conferido poderes para a
prática de acto certo e determinado.

2 � Não havendo comissão executiva as referências feitas aos
seus membros, no número precedente, entendem-se como feitas aos
membros do conselho de administração.
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SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 21.º

Fiscal único

A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal único e
a um suplente, que serão obrigatoriamente revisores oficiais de con-
tas ou sociedades de revisores oficiais de contas, eleitos pela assem-
bleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 22.º

Aplicação de resultados

1 � Anualmente será dado balanço com referência a 31 de De-
zembro e o lucro líquido apurado terá a aplicação seguinte:

a) 5% para constituição e reintegração da reserva legal;
b) O montante necessário para pagamento do dividendo prioritá-

rio que for devido às acções preferenciais que a sociedade porven-
tura haja emitido;

c) O restante para dividendo a todos os accionistas, salvo se a
assembleia geral, por simples maioria, deliberar afectá-lo ao reforço
de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras aplicações específicas do
interesse da sociedade.

2 � No decurso do exercício poderá ser feita a distribuição pelos
accionistas de um adiantamento sobre lucros, desde que tal seja de-
liberado pelo conselho de administração, com o consentimento do
fiscal único, e uma vez observadas as demais formalidades legais.

ARTIGO 23.º

Mandato dos órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais são eleitos por três anos, sendo sempre
permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades, e manter-
-se-ão em funções até à eleição de quem os deva substituir.

ARTIGO 24.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos termos estabelecidos pela lei ou
quando tal for deliberado em conformidade com a lei, mas sempre
com voto favorável de accionistas que representem mais de dois
terços do capital social.

2 � Dissolvida a sociedade, os membros do conselho de adminis-
tração em exercício passam imediatamente a ser liquidatários, fi-
cando desde já autorizados à prática de actos previstos no artigo
152.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

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

Está conforme.

14 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000235075

AZEVEDO�S SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2563/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504624997; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 15/13062003.

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

Recondução dos membros dos órgãos sociais.
Quadriénio de 2003-2006.
Data da deliberação: 30 de Abril de 2003.
Administradores: presidente, Alberto Carvalho de Azevedo, casa-

do, residente na Rua do Monte, 542, Vila Nova da Telha, Maia;
vogais: Filipe Alberto Reis de Azevedo e Nuno Alexandre Reis de
Azevedo, solteiros, maiores, todos residentes na Rua do Monte, 542,
Vila Nova da Telha, Maia.

Fiscal único: Ledo, Morgado e Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Jorge Bento Martins Ledo,
revisor oficial de contas; fiscal suplente: Jorge Manuel Felizes Mor-
gado, casado, revisor oficial de contas, residente na Rua de Alfredo
Keil, 273, 6.º, esquerdo.

Está conforme.

28 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000235073

VILA NOVA DE GAIA

FLOR DO MINHO � COMÉRCIO DE FLORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 23/20030722.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Flor do Minho � Comércio de Flo-
res, Unipessoal, L.da, com sede na Travessa do Monte, 49, freguesia
de Madalena, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação e exportação de
flores, artigos de decoração, lembranças, acessórios para arte floral
e produtos afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme res-
pectiva decisão, será exercida pela sócia ou por não sócios, ficando
aquela desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

29 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002267278

COMPINOX � INDÚSTRIA DE INOXIDÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Ma-
trícula n.º 60 994; identificação de pessoa colectiva n.º P
506635074; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/20030702.
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Certifico que entre Joaquim Faria Oliveira da Silva e António
Manuel de Magalhães Jorge, foi constituída a sociedade acima iden-
tificada regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação COMPINOX � Indústria de
Inoxidáveis, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Cruzeiros, 75/79, fre-
guesia de Serzedo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A sede poderá ser transferida para qualquer outro local
por simples deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em fabricação e montagem de
máquinas, equipamentos e acessórios para a indústria alimentar e
comércio dos mesmos produtos, em aço inoxidável.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 30 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta
a ambos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, nos termos e para
os efeitos do artigo 256.º do Código das Sociedades Comerciais, e o
gerente poderá delegar, no todo ou em parte, os seus poderes de
gerência.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento do sócio
não cedente.

ARTIGO 6.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com o sócio sobrevivo ou capaz e os herdeiros ou o representante
legal do falecido ou interdito, devendo aqueles nomear um de entre
si que a todos represente na sociedade enquanto a respectiva quota
se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

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

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos nas condições a estabelecer em assembleia geral por
unanimidade de votos.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios com 15 dias de antecedência, pelo menos, salvo os
casos em que a lei exija outra forma de convocação.

ARTIGO 9.º

Em caso de arresto ou penhora de quota será a mesma amortizada
pela sociedade.

10 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002238812

FINAHABIT � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 052/20030725; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/20030725.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FINAHABIT � Mediação Imo-
biliária, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua Nova da Junqueira, 32, freguesia da
Madalena, concelho e cidade de Vila Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária, constru-
ção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que, des-
de já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.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.

Está conforme.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002267987

ENGEPROMS � ENGENHARIA, GESTÃO
E CONSULTORIA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 046; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
20030723.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENGEPROMS � Engenharia,
Gestão e Consultoria Empresarial, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social na Rua de Pedro Olaio, 96,
3.º, esquerdo, freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá abrir,
transferir ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outra forma de
representação, no território nacional ou estrangeiro, bem como pode
a sede social ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em serviços de engenharia e gestão
empresarial, bem como consultoria nas áreas atrás descritas; comér-
cio e agente do comércio por grosso de equipamento eléctrico, elec-
trónico, de imagem, de impressão, computacional e seus suportes
lógicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 340 euros, e corresponde à soma de
duas quotas, uma de valor nominal de 19 323 euros, pertencente ao
sócio Mário António da Costa Santos, e outra de valor nominal de
1017 euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel da Costa Santos.
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A quota pertencente ao sócio Mário António da Costa Santos é re-
alizada em dinheiro no montante de 10 825 euros e em espécie com
a entrada de bens no valor total de 8498 euros. Estes bens são os
constantes do documento complementar, elaborado nos termos do
n.º 1 do artigo 64.º do Código do Notariado. A quota pertencente ao
sócio Pedro Manuel da Costa Santos é integralmente realizada em
dinheiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação activa e passiva da sociedade,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, competem ao sócio Mário António da Costa Santos, que des-
de já é nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em contratos e actos que envolvam
responsabilidade, é suficiente a intervenção do sócio gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participações nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

gitimários;
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 tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não determine formalidades
especiais, serão convocadas por meio de cartas registadas com aviso
de recepção, enviadas pela gerência aos sócios com a antecedência
mínima de 15 dias.

Está conforme.

29 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002267952

VENÂNCIO, JUNCAIS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 047; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
20030723.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Venâncio, Juncais & Pereira, L.da, com
sede na Fonte Branca, Grijó Outlet, loja 18, freguesia de Grijó, con-
celho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de artigos de tabacaria,
papelaria e afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Rectificação

No dia 22 de Julho de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Alberto António Machado da Conceição Venâncio, casado no
regime de comunhão de adquiridos com Maria José Morais Branco,
natural da freguesia e concelho de Valença, residente na Rua de Silva
Porto, 245, 1.º, direito, na cidade do Porto, titular do bilhete de
identidade n.º 2983323, emitido pelos Serviços de Identificação Ci-
vil do Porto, em 27 de Maio de 1994, contribuinte fiscal
n.º 157974928;

2.º João Carlos dos Prazeres Pereira Juncais, solteiro, maior, na-
tural da freguesia de Penha de França, concelho de Lisboa, onde reside
na Rua de Carlos Ribeiro, 26, 2.º, direito, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 7278447, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, em 6 de Novembro de 1997, contribuinte fiscal
n.º 106944487;

3.º Mariana Monteiro de Aguiar Pereira, solteira, maior, natural
da freguesia de Cedofeita, na cidade do Porto, residente na Rua de
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Candemil, 63, Bairro António Aroso, 63, na mesma cidade, titular
do bilhete de identidade n.º 12120714, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil do Porto, em 24 de Setembro de 2002, contri-
buinte fiscal n.º 234209780.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos aludidos
documentos de identificação.

Declararam os outorgantes que, por escritura de 8 de Julho cor-
rente, lavrada a fls. 51 e seguintes, do livro n.º 433-A, deste Cartó-
rio, constituíram, entre si, uma sociedade comercial por quotas, com
a firma Venâncio, Juncais & Pereira, L.da, na qual, por lapso, se no-
mearam gerentes todos os três sócios da aludida sociedade;

Que, não correspondendo tal nomeação aos seus projectos e ne-
cessidades, vêm pela presente, rectificar aquela mesma escritura, no
sentido de ficar apenas nomeado gerente da mesma o sócio Alberto
António Machado da Conceição Venâncio.

Assim, em consequência desta rectificação, o teor do n.º 1 do
artigo 4.º, do respectivo pacto social, é mais exactamente o seguin-
te:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeado gerente o sócio Alberto António
Machado da Conceição Venâncio.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e foi-lhes feita a explica-
ção do seu conteúdo.

Está conforme.

4 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002267979

CHAMUÇARIA ASJ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 050; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20030724.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte, contrato sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Chamuçaria ASJ, L.da, com sede na
Rua de Joaquim Nicolau de Almeida, 332-E, freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local, den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na confecção e distribuição de produtos
alimentares.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente,z em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-

guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002232032

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DR. LUÍS MEDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 053; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20030725.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Estomatológica Dr. Luís
Medeiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Agueiro, 363, 9.º,
esquerdo, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � A sociedade poderá, por simples deliberação da assembleia
geral, transferir a sua sede para qualquer outro lugar, bem como criar
ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representa-
ção social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de me-
dicina, nomeadamente estomatologia e clínica geral; formação nas
áreas atrás descritas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel Medeiros
Teixeira, e uma do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia
Lídia Maria da Cruz Neves Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatu-
ra de um gerente.

3 � É absolutamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos e contratos alheios aos fins e interesses sociais,
designadamente, abonações, fianças, letras de favor, cauções ou ac-
tos semelhantes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar ou dar de trespasse quaisquer estabelecimentos comer-

ciais, tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e ce-
lebrar contratos de locação financeira;

c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

Na cessão de quotas a estranhos é reconhecido, com eficácia real,
o direito de preferência aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os herdeiros do falecido ou com o interdito
representado legalmente, devendo, porém, aqueles herdeiros no-
mear um dentre eles que os represente a todos na sociedade enquan-
to a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, a convocação das
assembleias gerais far-se-á por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que só
vencerão juros se se vier a deliberar nesse sentido.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares até ao triplo do capital social actual.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização de quotas quan-
do for permitido por lei e nos seguintes casos:

a) Quando da cessão de quotas a estranhos, sem consentimento
da sociedade;

b) Quando o sócio infrinja o n.º 3 do artigo 4.º
c) Quando adjudicada ao cônjuge do sócio em partilha de divórcio

ou separação judicial de pessoas e bens;
d) Quando for arrolada, arrestada, penhorada ou influída em mas-

sa falida ou insolvente.
2 � A amortização ou aquisição será efectuada pelo valor apura-

do em face do último balanço aprovado. O pagamento será efectua-
do em seis prestações semestrais, sem vencimento de juros.

3 � A sociedade pode deliberar que a quota, que for amortizada,
figure no balanço como quota amortizada. Pode, ainda, posterior-
mente, deliberar que, em vez da quota amortizada, sejam criadas uma
ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou alguns sócios
ou terceiros.

Está conforme.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002232059

GENIOMANIA � CENTRO DE APOIO EDUCATIVO
E PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 051; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20030724.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GENIOMANIA � Centro de Apoio
Educativo e Psicopedagógico, L.da, com sede na Rua do Tourão, 195,
rés-do-chão, freguesia de Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local, den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de apoio edu-
cativo, psicológico e psicopedagógico; exploração de centro de es-
tudos e explicações; formação; aluguer de equipamento informático;
exploração de salão de jogos; projecção de vídeos e filmes; activida-
des de tempos livres.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambas as sócias.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

4 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002232040

SARDINHA & LEITE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 126; identificação de pessoa colectiva n.º 500242453; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 31/
20030722.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Recondução dos membros do conselho de administração para o
biénio 2003-2004.

Data: 14 de Maio de 2003.

28 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235937

MANOEL D. POÇAS JÚNIOR � VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 739; identificação de pessoa colectiva n.º 500378207; aver-
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bamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 21; números e data
das apresentações: 15/16/20030722.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de Manuel Joaquim Poças Pintão, do cargo
de presidente do conselho de administração, por renúncia.

Data: 15 de Julho de 2003.
Designação para preenchimento de vaga no conselho de adminis-

tração para o triénio em curso (2002-2004):
Vogal: Antero Manuel Poças Maia, casado, residente na Rua do

Capitão Carrilho, 36, 1.º, esquerdo, Vila Nova de Gaia, passando Jorge
Poças Pintão, e exercer o cargo de presidente.

Data: 15 de Julho de 2003.

28 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002289069

PEOPLES PHONE, EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 811; identificação de pessoa colectiva n.º 504862740; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/
20030722.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 310,
Mafamude, Vila Nova de Gaia.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

28 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235910

VALDEMAR DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 20 927; identificação de pessoa colectiva n.º 500294844; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 9/20030616.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Reforço: 2,38 euros em dinheiro, subscrito pelo sócio Vítor quan-
to a 0,19 euros que acresce à quota de 264 362,89; 0,02 que acresce
à quota de 4 987,98; 0,08 que acresce à quota de 19 951,92, e
0,11 que acresce à quota de 738 220,89 euros pela sócia Maria da
Graça, 0,84 a acrescer à quota de 199 519,16; 0,11 a acrescer à quota
de 254 386,93 euros; a sócia Maria Helena, 0,84 euros a acrescer à
quota de 199 519,16 e 0,11 euros, a acrescer à quota de
254 386,93 euros; pelo sócio António Silva 0,02 euros e o sócio
Joaquim com 0,06 euros.

Artigo alterado: 4.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 995 194 euros,
repartido pelas seguintes quotas: três quotas no valor nominal de,
respectivamente, 264 363 euros e 8 cêntimos, 4988 euros,
19 952 euros de que é titular o sócio Victor Manuel Machado dos
Santos, quota no valor nominal de 738 221 euros de cuja raiz é ti-
tular o sócio Victor Manuel Machado dos Santos, pertencendo o
usufruto a Maria Laurinda Gomes Machado; quota no valor nominal
de 199 520 euros de que é titular a sócia Maria da Graça Machado
Santos; quota no valor nominal de 254 387 euros e 4 cêntimos cuja
raiz pertence à sócia Maria da Graça Machado Santos e o usufruto a
Maria Laurinda Gomes Machado; quota no valor nominal de
199 520 euros de que é titular a sócia Helena Maria Machado San-
tos; quota no valor nominal de 254 387 euros e 4 cêntimos cuja raiz
pertence à sócia Helena Maria Machado Santos e o usufruto a Maria
Laurinda Gomes Machado; quota no valor nominal de 14 964 euros
de que é titular o sócio Joaquim Afonso dos Santos; quota no valor
nominal de 4988 euros de que é titular o sócio António da Silva
Ramos; quota no valor nominal de 19 951 euros e 92 cêntimos de
que é titular a própria sociedade e quota no valor nominal de
19 951 euros e 92 cêntimos de que é titular a própria sociedade.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

27 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235864

EDUARDO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 049; identificação de pessoa colectiva n.º 503332119; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 9/20030721.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Reforço: 12,02 euros em dinheiro, subscrito quanto a 7,82 euros
pelo sócio Sérgio e 4,20 euros pela sócia Natália.

Artigos alterados: corpo do 1.º, 2.º e 3.º, com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Eduardo Pinheiro, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Parque da República, 105, rés-do-chão, freguesia de
Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso e retalho e indús-
tria de sacos de viagem, sacos de desporto, mochilas escolares, bol-
sas diversas e análogos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
3250 euros, pertencente ao sócio Sérgio Eduardo Soares Pinheiro e
outra do valor nominal de 1750 euros, pertencente à sócia Natália
da Conceição Nogueira Pereira Pinheiro.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

27 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235856

BUSFLEX � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 893; identificação de pessoa colectiva n.º 506491390; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20030721.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções da gerente Isolina Rosa da Silva Amado Cam-
pos, por renúncia.

Data: 1 de Abril de 2003.

27 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002242542

JOSÉ FERNANDES LEITE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 239; identificação de pessoa colectiva n.º 502747471; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/20030721.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Fernandes Leite, 3000 euros;
2) Paula Cristina de Almeida Leite; e
3) José Manuel de Almeida Leite, cada um com 1000 euros.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

27 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235872

CONFEITARIA SASINOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2714; identificação de pessoa colectiva n.º 503322644; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/20030721.
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Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Artigo alterado: n.º 1 do 5.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, compete a ambos os sócios, já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente
para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos relaciona-
dos com o seu objecto, e, nomeadamente, tomar de arrendamen-
to quaisquer prédios urbanos e comprar e vender veículos auto-
móveis.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

27 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2000651879

ANTÓNIO COUTO � FÁBRICA DE ESTOFOS
E DECORAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 61 035/20030718; identificação de pessoa colectiva
n.º 506512150; número e data da apresentação: 1/20030718.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Couto � Fábrica de
Estofos e Decorações, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Centro Recreativo e Cultural, 157, freguesia de São Félix da Mari-
nha, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de estofos e decorações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente ao sócio António Fernando Couto da Sil-
va, que possui uma única quota.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta ao sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios com a socie-
dade, devendo os mesmos servir a prossecução do objecto social e
respeitar a forma escrita.

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento
do montante do capital social, correspondente a 5000 euros, depo-
sitado em nome da sociedade, para fazer face aos custos necessários
à prossecução da sua actividade.

A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de negó-
cios jurídicos celebrados em seu nome, antes do registo definitivo do
contrato social.

Está conforme.

16 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002235732

ANTMÓVEIS � ACABAMENTO E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Ma-
trícula n.º 61 010; identificação de pessoa colectiva n.º P
505624257; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20030708.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, regendo-
-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma ANTMÓVEIS � Acabamento e Co-
mércio de Mobiliário, Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede na
Rua da Aldeia Nova, 497, freguesia de Serzedo, concelho de Vila Nova
de Gaia.

§ único. Por simples decisão do sócio único, registada em acta
por ele assinada, pode a sede social ser deslocada para dentro do
mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem como podem ser
criadas filiais e sucursais, no País e no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em polimentos e acabamentos em móveis
de madeira, compra e venda dos mesmos, compra e venda de mó-
veis fabricados, restauro de móveis, fabricação de móveis por medi-
da, comércio a retalho de mobiliário.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por uma quota de igual montante, pertencente
ao sócio António da Rocha e Sousa.

4.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros, mediante deliberação do sócio único.

5.º

Mediante prévia decisão do único sócio, registada em acta e por
ele assinada, é permitida a participação da sociedade em agrupamen-
tos complementares de empresas, bem como em sociedades não
unipessoais com objecto diferente ou reguladas por lei especial, in-
clusivamente como sócia de responsabilidade ilimitada e accionista
de sociedades anónimas.

6.º

1 � A administração e a representação da sociedade será desig-
nada dor decisão do único sócio.

2 � Fica, todavia, desde já, nomeado gerente o único sócio An-
tónio da Rocha e Sousa.

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

7.º

Os exercícios sociais coincidirão com os anos civis.
Após constituição do fundo de reserva legal exigida por lei, os

lucros de cada exercício serão aplicados conforme for decidido pelo
sócio único, em acta.

18 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235180

GAIASOCIAL � EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 3; identificação de pessoa colectiva n.º 504430823; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20030708.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua do Capitão Leitão, 94, Santa Marinha,
Vila Nova de Gaia.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

18 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235139

SHOWBRINDE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 008; identificação de pessoa colectiva n.º P 506556751; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20030707.
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Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-
-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SHOWBRINDE � Importação e
Exportação, L.da, e tem a sua sede na Avenida da República, 755,
3.º, sala 36, freguesia de Mafamude, do concelho de Vila Nova de
Gaia.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a transferir a sua sede
para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, criar
e encerrar filiais, sucursais, agências, delegações ou outra qualquer
forma de representação social, onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação e comércio
de brindes, marroquinaria e artigos de viagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas de 3000 euros, sendo uma de
cada um dos sócios, Manish Gokal e Sandhya Gokal.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Manish Gokal,
desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios, mas a cessão de
quotas a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade,
que terá sempre o direito de preferência, e em segundo lugar aos
sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante de 12 000 euros.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, expedida com antecedência mínima de 20 dias.

18 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235112

JOSÉ VALENTE FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 15 533; identificação de pessoa colectiva n.º 500160147; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/20030707.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Aumento e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 4501,20 euros em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Manuel Valente Ferreira, 2375 euros;
2) Rosa Francisco Valente Ferreira Lemos da Silva, 2375 euros

(bem próprio);
3) Jezelina Moreira Valente, Rosa Francisca Valente Ferreira Le-

mos da Silva e José Manuel Valente Ferreira, 250 euros, em comum
e sem determinação de parte ou direito.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

18 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235090

F. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 15 005; identificação de pessoa colectiva n.º 500111898; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 7/
20030708.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Fernando Pedro Alves Caruncho,
por óbito, em 21 de Dezembro de 2002.

18 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235120

CAPELA & MOREIRA � CONSTRUÇÕES DE OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 007; identificação de pessoa colectiva n.º P 505705150; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20030707.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-
-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Capela & Moreira � Construções de
Obras Públicas, L.da, e tem a sua sede na Travessa de São Mamede,
100, freguesia de Serzedo, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a transferir a sua sede
para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, criar
e encerrar filiais, sucursais, agências, delegações ou outra qualquer
forma de representação social, onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil de obras públicas e par-
ticulares, compra e venda de prédios rústicos e urbanos e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e em
bens, é de 25 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo três do
valor nominal de 1000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Rui Fernando Capela Moreira, Paula Maria Capela Mo-
reira e Palmira Maria Capela Moreira, e uma do valor nominal de
22 000 euros pertencente ao sócio Carlos Alberto da Silva Moreira.

2 � Para a realização de sua quota, o sócio Carlos Alberto da
Silva Moreira, entrou para a sociedade com:

a) Veículo pesado de mercadorias de marca Toyota, modelo Hino
FF 173 L-W3, com a matricula 21-36-GA, no valor de 5500 euros;

b) Veículo ligeiro de passageiros da marca Toyota, modelo Land
Cruiser (J9), com a matricula 21-25-IX, no valor de 16 500 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Carlos Alberto da
Silva Moreira, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura do gerente
aqui nomeado.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente da autorização
prévia da sociedade que terá direito de preferência na aquisição e em
segundo lugar os sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
de 50 000 euros.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, expedida com antecedência mínima de 20 dias.

Mais certifico, que foi depositado na respectiva pasta o relatório
do revisor oficial de contas, respeitante à entrada em espécie do
sócio Carlos Alberto da Silva Moreira.

18 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235104

XANUSTA � COMÉRCIO DE FLORES
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5426; identificação de pessoa colectiva n.º 503890103; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 6/20030707.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte registo:

Artigos alterados: 3.º e 6.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um
dos sócios Joaquim Alexandre Almeida da Silva e Elisa Clotilde Maria
dos Santos Matos e Silva.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um gerente.

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

3 � Fica desde já designado gerente o sócio Joaquim Alexandre
Almeida da Silva.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

17 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235066

MARPETI � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE PEDRAS DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 009; identificação de pessoa colectiva n.º 502951800; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/20030708.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Alteração do contrato e redenominação.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Sede: Rua da Saibreira, 125, na Industrial da Feiteira, Vila Nova

de Gaia
Capital redenominado: 5985,58 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria da Conceição dos Santos Alves, 2094,95 euros;
2) Maurício José da Silva Correia, 1197,11 euros;
3) Tiago José Alves Correia;
4) Pedro Manuel Alves Correia; e
5) Mariana da Conceição Alves Correia, cada um com 897,84 eu-

ros.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

18 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235163

FÁBRICA DE MALHAS E TECIDOS BENFER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 498; identificação de pessoa colectiva n.º 500715602; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 10/20030710.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005:
Conselho de administração: presidente, António Fernando de

Aguiar Ferreira, casado, residente na Travessa da Quinta do Esteves,
53, Valadares; vogais: José Alberto de Aguiar Ferreira, casado, resi-
dente na Rua Nova do Espinheiro, 44, Canidelo, Vila Nova de Gaia,
e Bento Ferreira � Indústrias Têxteis, S. A., que designou para exer-
cer o cargo em nome próprio, Joaquim João de Aguiar Ferreira,
casado, residente na Avenida da Junqueira, Vereda, 5, 118, Valadares.

Conselho fiscal: presidente, Armando Meireles & Lopes Vinga,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel
Hernâni Martins Lopes Vinga, revisor oficial de contas, casado;
vogais: José Valentim Pinto Miranda, casado, residente na Travessa
de Salgueiros, 445, Vila Nova de Gaia, António Monteiro Ferreira,
viúvo, residente na Rua do Barão do Corvo, 523, Vila Nova de Gaia;
e suplente, António Armando Marques Coelho de Meireles, revisor
oficial de contas, casado, com domicílio profissional na Rua de Júlio
Dinis, 902, 1.º, direito, Porto.

Data: 31 de Março de 2003.

21 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002253951

MANOS BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2689; identificação de pessoa colectiva n.º 503321656; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 15/20030707.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Transformação de sociedade, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manos Bar, Unipessoal, L.da, com sede
na Rua da Chapinha da Água, 112, freguesia de Canelas, concelho de
Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede pode ser trans-
ferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
criar e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em bar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por uma quota de igual valor nominal da única
sócia Maria Francelina de Castro Torres Maia Cardoso.

ARTIGO 4.º

A gerência social, será exercida pela sócia que desde já fica nome-
ada gerente, sendo suficiente assinatura de um gerente para obrigar
a sociedade.

§ único. Em alargamento dos poderes de gerência a gerente pode-
rá ainda:

a) Comprar, vender, permutar bens móveis e imóveis de e para a
sociedade;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, pelo prazo e
nos termos e condições que entender;

c) Dar ou aceitar trespasse de quaisquer estabelecimentos;
d) Assinar quaisquer contratos de leasing.

17 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235074

F. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 15 005; identificação de pessoa colectiva n.º 500111898; número
e data da apresentação: PC. 24/20030618.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

17 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002241414

UPSITE � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Ma-
trícula n.º 61 014; identificação de pessoa colectiva n.º P
506584577; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/20030709.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-
-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado e que faz parte integrante da escritura
lavrada a fl. 45 do livro n.º 395-D.

Estatutos

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de UPSITE � Investimentos
Hoteleiros, S. A.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Mártires de São Se-
bastião, 247, Afurada, Vila Nova de Gaia.

2 � O conselho de administração pode, sem dependência de de-
liberação dos accionistas:

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

geiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritó-
rios ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a detenção, manutenção, compra e
venda, comercialização, promoção e administração de estabelecimen-
tos hoteleiros e de bens imóveis destinados à actividade hoteleira,
de restauração e de recreio, bem como a aquisição, alienação, per-
muta e administração de bens de equipamento e imobiliários.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, 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 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múlti-
plos de 1000.

4 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente con-
vertíveis nos termos da lei.

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

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

7 � Os títulos representativos das acções são nominativos ou ao
portador e reciprocamente convertíveis nos termos 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 as-

sinaturas dos administradores ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 7.º

Salvo se diversamente for deliberado em assembleia geral para o
efeito convocada e por 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 capi-
tal social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas por
lei, até ao montante de 1 000 000 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) de 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
subscrito 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 inerentes 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, inter-
pelados para efectuarem o pagamento das importâncias em dívida,
acrescidas dos respectivos juros, o não façam no prazo que lhes for
marcado, 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, cons-
titui 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 ge-
ral, devendo o conselho de administração proceder à sua convoca-
ção 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 qual-
quer 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 últi-
mo balanço aprovado.

5 � Salvo disposição legal em contrário ou acordo entre as par-
tes, o pagamento da contrapartida da amortização pode ser fraccio-
nado 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 contrapar-
tida da amortização deve ser feito até seis meses após a fixação
definitiva dela; sendo fraccionado em prestações, a primeira vence-
-se no prazo máximo de seis meses contados da data da fixação de-
finitiva da contrapartida e cada uma das demais, em prazo, com
referência ao momento estipulado para a realização da anterior, igual
ao estabelecido para a inicial.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permi-
tidos, designadamente obrigações de todos os tipos previstos na lei,
em conformidade com o que for decidido pelo conselho de adminis-
tração 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 1, 5, 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 as-

sinaturas 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 con-
titulares; mas, realizada esta, a divisão dos títulos pode ser efectuada
a requerimento dos interessados.

ARTIGO 13.º

As operações de registo das transmissões, conversões e outras,
relativas 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 for-
mulação 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
autorizados 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;
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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 órgãos 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
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único são eleitos pelos
accionistas.

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

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, 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 aplicação 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 con-
selho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único.

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

4 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único podem ser reelei-
tos uma ou mais vezes.

5 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único não podem fa-
zer-se representar 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 respecti-
vo presidente determinar, salvo o disposto em preceitos legais im-
perativos.

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 assembleia 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 parti-

cipação 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 res-
pectiva reunião, demonstrem possuir, pelo menos, 200 acções.

2 � Os accionistas detentores de menos de 200 acções podem
agrupar-se até completarem este número, fazendo-se representar na
assembleia geral por um deles, observado o disposto no número
anterior.

3 � Salvo imposição decorrente de preceito legal imperativo, os
accionistas sem direito de 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
accionistas.

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 exercí-

cio;
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 presiden-
te 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 ge-
ral 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 legi-
timar o pedido da convocação da reunião.

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 an-
tecedência 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 convo-
cada ou a convocar sejam incluídos determinados assuntos, deve(m)
deduzir essa pretensão por escrito, dirigido ao presidente da mesa,
identificando com clareza e precisão tais assuntos.

ARTIGO 23.º

1 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se represen-
tar 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 nomea-
rem para o efeito.

4 � As representações previstas nos números anteriores devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por es-
crito entregue na sede da sociedade com a antecedência mínima de
cinco dias úteis sobre a data designada para a reunião a que se refe-
rirem; o presidente da mesa da assembleia geral, quando tiver dúvi-
das sobre a veracidade das assinaturas dos escritos comunicando as
representações, pode exigir o reconhecimento notarial delas.

ARTIGO 24.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de ad-
ministração composto de três a nove membros, um dos quais de-
sempenhará as funções de presidente e podendo um ou mais desem-
penhar as de vice-presidente(s).
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ARTIGO 25.º

1 � Ao conselho de administração compete, em geral, o exercí-
cio de todos os poderes de direcção, gestão, administração e repre-
sentação 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, es-
critórios ou outras formas locais de representação da sociedade;

c) Nos ternos 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 socie-

dades com objecto igual ou diferente;
c.1.2) Participações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em participação;
c.2) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títu-

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

c.3) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por
quaisquer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que me-
diante 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 crédito operações de financiamento,
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 re-
gistada 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, sete ou nove membros, o conse-

lho de administração pode, nos termos fixados no número anterior,
delegar as competências aí referidas numa comissão executiva, cons-
tituída por um número menor, ímpar, de administradores, um dos
quais será obrigatoriamente o presidente do conselho, a quem caberá
o mesmo cargo 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 cate-

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

goria 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
comissão consultiva, à qual compete, sempre que para o efeito for
solicitada 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 ca-

pital, emissão de obrigações, fusão, cisão, transformação e dissolu-
ção da sociedade.

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

ARTIGO 30.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a
um conselho fiscal.

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 me-
diante deliberação de accionistas que detenham acções correspon-
dentes 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 consti-
tuída 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 entre
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 tribu-
nal 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 as-
sembleia geral.

2 � A sociedade assume os negócios e as despesas que forem
necessários à sua constituição e funcionamento, ainda que anterio-
res 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 pe-
los elementos a seguir indicados, dos quais os administradores, dis-
pensados da prestação de caução, ficam desde já autorizados a efec-
tuar levantamentos, 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, Ângela Maria Raposo da Silva
e Sousa; secretário, Jorge Manuel Pina de Castro Guedes da Silva.

Conselho de administração: presidente, Américo Ferreira de
Amorim, casado, residente na Rua de D. Estefânia, 163, Porto;
vogais: Rui Miguel Duarte Alegre, casado, residente na Rua da Se-
nhora da Luz, 157, 1.º, Porto; Henrique Manuel Pina Tomaz Veiga,
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casado, residente na Praceta das Faias, 12, Guia, Cascais; António
Rios de Amorim, casado, residente na Rua de Duarte Barbosa, 224,
3.º, E, Porto; André Martinez, casado, residente na Avenida do
Président Wilson, 75 016, Paris, França; Gilles Larrive, casado, re-
sidente na Rua de Columela, 6, Madrid, Espanha; Olivier Weill,
casado, residente na Rua de Notre Dame des Champs, 75006, Pa-
ris, França.

Fiscal único: efectivo, Ledo, Morgado & Associados � Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Bom Sucesso
Trade Center, Praça do Bom Sucesso, 61, 13.º, Porto, representa-
da por Jorge Bento Martins Ledo, revisor oficial de contas n.º 591,
divorciado, residente na Rua Fresca, 263, Matosinhos; suplente,
Joaquim Filipe Martins de Moura Areosa, revisor oficial de contas
n.º 1027, casado, residente na Rua dos Altos, 58, 1.º, esquerdo,
Vermoim, Maia.

21 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235317

J. M. BORGES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 015; identificação de pessoa colectiva n.º P 505985861; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20030709.

Certifico que por José Manuel Pinto Borges, divorciado, foi cons-
tituída a sociedade acima identificada, regendo-se pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. M. Borges, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Santo António,
305, sala 1, freguesia de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, filiais, delegações, sucursais ou ou-
tras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de con-
tabilidade a empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e encontra-se integralmente
realizado em dinheiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, compe-
te ao sócio, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � A sociedade, por deliberação social, poderá indicar outro ou
outros gerentes para a sociedade.

3 � Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, é sempre necessária a assinatura de um dos geren-
tes.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.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, insolvência ou cessão gratuita;
c) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
d) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
e) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor que resulta do último
balanço aprovado.

Disposição transitória

1 � O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital so-
cial, depositado no Banco Santander Portugal, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipa-
mento e instalação da sede social.

2 � A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados, em seu nome, pelo gerente, bem como
a aquisição, para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo

definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do
Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º e
quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

21 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235325

CESTO FRUTA � DE MADALENA MORAIS � COMÉR-
CIO DE FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS, UNIPES-
SOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Ma-
trícula n.º 61 012; identificação de pessoa colectiva n.º P
506570096; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030709.

Certifico que foi constituída a sociedade acima identificada por
Maria Madalena da Silva Pinto Morais, e que se rege pelo contrato
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Cesto Fruta � de Madalena Morais �
Comércio de Frutas e Produtos Hortícolas, Unipessoal, L.da, com sede
na Rua de Raimundo de Carvalho, 1015, freguesia de Oliveira do
Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, podendo abrir e encerrar sucursais.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de frutas, produ-
tos hortícolas e ainda o comércio a retalho outros estabelecimentos
não especializados, com predominância de produtos alimentares,
bebidas ou tabaco.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e pertence ao outorgante.

4.º

A gerência da sociedade fica afecta à sócia, que fica já nomeada
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

A sócia única pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam à prossecução do objecto social.

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 empre-
sas.

21 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235228

DINACLÁSSICOS � AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 462; identificação de pessoa colectiva n.º 506245705; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030709.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Artigo alterado: 2.º, com a seguinte redacção:

2.º

O objecto social consiste no comércio de peças e acessórios para
veículos automóveis, e ainda o comércio e reparação de veículos
automóveis.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

21 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235236
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LUÍS & JORGE COSTA � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9156; identificação de pessoa colectiva n.º 505040085; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 15/16/20030729.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções de gerente, Paulo Jorge da Costa, por renún-

cia.
Data: 21 de Fevereiro de 2003.
Designação de gerente: Joaquim Gonçalves Leite, casado, residen-

te na Rua de Bartolomeu Dias, 305, 2.º, Vila Nova de Gaia.
Data: 21 de Fevereiro de 2003.

1 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002239274

SCSE � SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES
ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 61 059/20030729; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20030729.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação SCSE � Sociedade Co-
mercial de Soluções Energéticas e Combustíveis, L.da, e tem sede na
Rua de Domingos Monteiro, 572, freguesia de Olival, concelho de
Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
e serem criadas filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre-
sentação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem como objecto a exploração das armazena-
gens e das redes e ramais de distribuição de gás e combustíveis líqui-
dos.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais, no valor nominal de 12 500 euros cada, pertencente uma ao
sócio Elísio Paulo de Oliveira Azevedo, e outra ao sócio António
Ferreira de Azevedo.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal a efectuar na proporção do valor das quotas, até ao montante
máximo equivalente ao valor do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes,
sócios ou não, os quais serão designados em assembleia geral, com
ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � São, desde já, designados gerentes os sócios, Elísio Paulo de
Oliveira Azevedo e António Ferreira de Azevedo.

3 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos, e para a sua representação em juízo ou fora dele,
quer activa, quer passivamente, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 6.º

A gerência poderá ainda, comprar, vender, alienar ou tomar de
arrendamento quaisquer imóveis para a sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, adquiri-las para si ou
fazê-las adquirir por terceiros, nos seguintes casos:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Falecimento do sócio;
c) Quando o sócio não cumpra as suas obrigações sociais ou as

deliberações tomadas em assembleia geral;
d) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento,

penhor ou, por qualquer forma sujeita à venda ou arrematação judi-
cial, ou por cessão gratuita;

e) Falência de sócio;
f) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando por partilha por
divórcio ou separação de pessoas e bens, a quota não for adjudicada,
no todo ou em parte, ao respectivo titular;

g) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio.

2 � Salvo no caso da alínea a), o valor da amortização será o
que resultar da aprovação do último balanço.

ARTIGO 8.º

A sociedade terá, se a assembleia geral assim o deliberar, ou se tal
se tornar necessário face ao disposto no artigo 262.º do Código das
Sociedades Comerciais, um concelho fiscal, que será, nesse caso,
composto por três membros efectivos e um suplente, a eleger em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral que aprovar as contas sociais pode deliberar,
pela maioria dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, que não seja distribuída aos sócios uma verba excedente a me-
tade dos lucros do exercício.

Disposição transitória

1 � A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade
do capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade.

Está conforme.

29 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002267200

ANTRIB � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7396; identificação de pessoa colectiva n.º 502338598; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/
20030722.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Rua do Eirado, 75-F, Arcozelo, Vila Nova

de Gaia.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

29 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235953

ANTÓNIO LOURDES RIBEIRO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8541; identificação de pessoa colectiva n.º 504755595; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20030722.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Rua do Eirado, 75-F, Arcozelo, Vila Nova

de Gaia.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

29 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002236003
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IRMÃOS LOPES MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 626; identificação de pessoa colectiva n.º 505578166; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 13/20030722.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerente: Emídio Manuel Lopes da Silva Marques,

casado, residente na Rua Nova do Cruzeiro, 71, Canelas, Vila Nova
de Gaia.

Data: 7 de Julho de 2003.

28 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235929

FRANCISCO BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 341; identificação de pessoa colectiva n.º 505489538; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20030722.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Rua da Senra, 229, 1.º, direito, Canidelo,

Vila Nova de Gaia.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

28 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002235902

DIAMANTI SHOP, COMÉRCIO DE JOALHARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 19/20030722.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

1.º

A sociedade adopta a firma Diamanti Shop, Comércio de Joalha-
ria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Centro Comercial Carrefour,
loja 2, Avenida dos Escultores, freguesia de Canidelo, concelho de
Vila Nova de Gaia.

§ único. Por decisão da gerência a sociedade poderá abrir, trans-
ferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação, bem como transferir a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste no comércio, importação e exportação
de relógios, artigos de ourivesaria, vidros, cristais e porcelanas,
marroquinaria, artigos de óptica, bijutaria de luxo.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, correspondente à quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio único, Octávio Novais dos Santos.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelo sócio único,
desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos, que envolvam responsabilidade ou obrigação é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade,
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

29 de Julho de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 2002267286

VAZ & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 179; identificação de pessoa colectiva n.º 501139729; número
e data da apresentação: PC. 76/200603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002232784

COLÉGIO FITINHA AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 042/900305; identificação de pessoa colectiva n.º 502299320;
número e data da apresentação: PC. 16/23062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

20 de Agosto de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000235600

JOÃO COSTA ALMEIDA � TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 260/011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505739550;
número e data da apresentação: PC. 14/23062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

22 de Agosto de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000235598

RSS � CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9681/001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505137879;
número e data da apresentação: PC. 17/23062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

21 de Agosto de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000235590

CLÍNICA ANTÓNIO QUARESMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3051; identificação de pessoa colectiva n.º 503395943; número
e data da apresentação: PC. 75/200603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002232776
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C. DA SILVA (VINHOS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 264; identificação de pessoa colectiva n.º 500049440; número
e data da apresentação: PC. 32/180603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002248010

A. H. S. COMÉRCIO SEMENTES E RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3478; identificação de pessoa colectiva n.º 503473642; número
e data da apresentação: PC. 69/200603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002232792

DOMINGOS PEREIRA & ALBINA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5401; identificação de pessoa colectiva n.º 503890618; número
e data da apresentação: PC. 25/230603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002321671

EXSTRAP � INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 615; identificação de pessoa colectiva n.º 505909030; número
e data da apresentação: PC. 19/230603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002248087

GAVIMO � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3864; identificação de pessoa colectiva n.º 503560103; números
e data das apresentações: PC. 34/35/260603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002232806

SÍMBOLO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 20 997; identificação de pessoa colectiva n.º 500214468; número
e data da apresentação: PC. 68/200603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002232814

TEIXIGUEL � SOCIEDADE TRANSPORTADORA
DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8173; identificação de pessoa colectiva n.º 504641379; número
e data da apresentação: PC. 32/230603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

26 de Agosto de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002288062

MANUEL GAMEIRO ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 892; identificação de pessoa colectiva n.º 502371927; número
e data da apresentação: PC. 22/230603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

27 de Agosto de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002248133

SANTARÉM
ABRANTES

ALDINA MARIA DIAS GAITEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1908/
021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506363244; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029214

JOÃO RODRIGUES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 504/
780313; identificação de pessoa colectiva n.º 500739870; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029222

CONVENSUL � COMPRA E VENDA DE SUCATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 391/
720502; identificação de pessoa colectiva n.º 500397929; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029230

RECAUCHUTAGEM CENTRAL ABRANTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 183/
601006; identificação de pessoa colectiva n.º 500228221; data de
entrega: 030626.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029249

AUTOABRANTES � CENTRO DE MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1538/
981022; identificação de pessoa colectiva n.º 504261819; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029257

JOFERMAUTO � ACESSÓRIOS E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 503/
780309; identificação de pessoa colectiva n.º 500739951; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029265

CUNHACAR � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1381/
961217; identificação de pessoa colectiva n.º 503785229; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029273

CLÍNICA DENTÁRIA MARQUES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1310/
951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503549886; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029290

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PINTO & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1304/
951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503532231; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029303

J. M. A. L. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1355/
960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503684872; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029311

GUIA & MARTINS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1133/
930104; identificação de pessoa colectiva n.º 502920483; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029320

UNIÃO DE PADARIAS DE SANTA MARGARIDA
E TRAMAGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 255/
641209; identificação de pessoa colectiva n.º 500292361; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029346

BRUNHETA & SILVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1506/
980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504159399; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029338

LOURO, BRUNHETA & FILHOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1626/
000124; identificação de pessoa colectiva n.º 504813919; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029281

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES � ALAGOA,
ANTUNES & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1774/
010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505660512; data de
entrega: 030626.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029354

CONSTRUÇÕES JOSÉ NAVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1877/
020624; identificação de pessoa colectiva n.º 506209342; data de
entrega: 030626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2002 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

18 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2003029206

ALMEIRIM

QUINTA DO FORAL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 411/
920918; identificação de pessoa colectiva n.º 502846798; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 30; números e data das
apresentações: 9, 10, 11, 12, 13 e 14/030526.

Certifico que, por escritura de 14 de Março de 2003, a fl. 142 do
livro n.º 244-C do Cartório Notarial, foi aumentado o capital social
da sociedade em epígrafe de 99 759,59 euros para 100 000 euros,
tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º do contrato, o qual
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 100 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma das quatro seguintes quotas: uma
de 25 000 euros, da sócia Construções Fernandes & Ferreira, L.da;
uma de 25 000 euros, da sócia Edicris � Imobiliária, L.da; uma de
25 000 euros, do sócio Carlos Manuel Lourenço Marçal, e uma de
25 000 euros, da sócia Turifina � Imobiliários e Turismo, L.da

Mais certifico que Docelina Irene dos Anjos Ferreira dos Santos,
cessou funções de gerente que exercia na referida sociedade por re-
núncia em 14 Março de 2003, e que Carlos Manuel Lourenço Mar-
çal e Carlos Manuel Gonçalves dos Santos Ferreira, foram designa-
dos para exercerem funções de gerentes por deliberação de 14 de
Março de 2003.

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

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Leal.
2002089710

ELECTROTEJO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 7/
790919; identificação de pessoa colectiva n.º 500864993; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
030709.

Certifico que pela acta n.º 38, datada de 20 de Junho de 2003, foi
deliberado na sociedade em epígrafe proceder-se à sua mudança para
a Rua do Matadouro, 8, Almeirim.

25 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Leal.
2002077690

REAL MINA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1109/
030730; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030730.

Certifico que, por escritura de 28 de Julho de 2003, lavrada a
fl. 79 do livro n.º 626-L do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato
seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação da sociedade

A sociedade é uma sociedade comercial anónima e a sua firma é
constituída pela denominação Real Mina � Sociedade Imobiliária,
S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação

1 � A sociedade tem sede na Rua do Dr. João Henriques, 16,
freguesia e concelho de Almeirim.

2 � A administração, observadas as disposições legais pertinen-
tes, poderá deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e ainda criar, em território nacional ou no es-
trangeiro, escritórios, delegações ou quaisquer outras formas de re-
presentação social onde e pelo tempo que entenda conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto social a compra, compra para
revenda e venda de imóveis; construção de imóveis e promoção
imobiliária; administração de bens e valores, designadamente mobi-
liários, incluindo a gestão de imóveis próprios ou alheios, compra
de prédios para habitação dos seus accionistas e prestação de servi-
ços de administração imobiliária e de consultoria imobiliária, finan-
ceira e de gestão.

2 � Por simples deliberação da administração, a sociedade pode-
rá participar em agrupamentos complementares de empresas e no
capital de outras sociedades, criar novas empresas ou participar na
sua criação, quer sejam reguladas ou não por leis especiais, mesmo
que o objecto social seja diferente do seu.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
60 000 euros e é representado por 12 000 acções, com o valor no-
minal de 5 euros cada.

ARTIGO 5.º

Representação do capital social

1 � As acções representativas do capital social da sociedade são
incorporadas em títulos de 1, 10, 100, 1000 e 10 000 acções, os
quais poderão ser desdobrados ou concentrados a pedido dos accio-
nistas.

2 � As acções representativas do capital social da sociedade são
tituladas e ao portador.

3 � As despesas de desdobramento e de concentração de títulos
correm por conta dos accionistas interessados.

4 � Os títulos representativos de acções são assinados por um
administrador, podendo a assinatura ser reproduzida por meios me-
cânicos, desde que autenticada com o selo branco da sociedade.

CAPÍTULO III

 Órgãos sociais e representação da sociedade

ARTIGO 6.º

Elenco dos órgãos sociais

1 � São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O administrador único;
c) O fiscal único.
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2 � A administração poderá designar um secretário da sociedade
e o respectivo suplente, cujas competências serão as determinadas
no Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

Duração dos mandatos

1 � Os titulares de cada um dos órgãos sociais são designados por
períodos de quatro anos, coincidentes com os exercícios sociais.

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

ARTIGO 8.º

Remunerações e caução

1 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais, incluindo
a do fiscal único, sem prejuízo do que a lei dispõe quanto a este,
serão fixadas por deliberação da assembleia geral.

2 � As funções de administração não serão remuneradas.
3 � O administrador único poderá ser dispensado de prestar cau-

ção por deliberação da assembleia geral que o eleja.

ARTIGO 9.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se mediante:
a) A assinatura do administrador único;
b) A assinatura de um ou mais mandatários ou procuradores, no

âmbito e nos termos dos correspondentes mandatos ou procurações.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Natureza da assembleia geral

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para
todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos.

ARTIGO 11.º

Constituição da assembleia geral

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

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

3 � A participação dos accionistas que sejam pessoas colectivas
depende da designação de uma pessoa singular que os represente.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas po-
dem fazer-se representar por cônjuge, por parente na linha rec-
ta, por um membro da administração da sociedade ou por outro
accionista.

5 � Cada uma das representações previstas nos números ante-
riores do presente artigo deverá ser titulada por documento escrito,
dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral e entregue na sede
social. Sob pena de a representação poder ser validamente rejeitada,
o respectivo documento de representação deverá ser entregue com
a antecedência mínima de três dias úteis em relação à data da assem-
bleia geral.

ARTIGO 12.º

Votos

1 � Tem direito de voto o accionista comprovadamente titular
de, pelo menos, 1000 euros de capital social, cabendo um voto a
cada 200 acções.

2 � A prova da qualidade de accionista far-se-á através do depó-
sito das acções nos cofres da sociedade ou mediante declaração subs-
crita e emitida, nos termos legais, por instituição de crédito e rece-
bida na sociedade ao menos cinco dias úteis antes da data designada
para a reunião da assembleia geral, certificando que as acções estão
depositadas nos seus cofres em nome do accionista.

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

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

2 � Cabe à mesa da assembleia geral dirigir as respectivas reu-
niões e, sem prejuízo das competências do secretário da sociedade,
elaborar as respectivas actas.

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

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

ARTIGO 14.º

Convocação das reuniões da assembleia geral

1 � Sem prejuízo da aplicabilidade à sociedade das disposições
legais que permitem aos accionistas deliberar unanimemente por
escrito ou reunir e deliberar sem observância de formalidades prévi-
as, as deliberações dos accionistas serão, nos demais casos, tomadas
em assembleias gerais regularmente convocadas e constituídas.

2 � As convocatórias para as reuniões da assembleia geral devem
ser publicadas, com a antecedência mínima imposta por lei, e na
convocatória pode ser marcada data de reunião, com intervalo su-
perior a 15 dias, para o caso de a assembleia não poder funcionar na
primeira data marcada por falta de quórum, aplicando-se à assem-
bleia que reúna na segunda data as regras relativas à assembleia de
segunda convocação.

ARTIGO 15.º

Atribuições da assembleia geral

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos competirá,
em especial, à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Eleger o administrador único;
c) Eleger o fiscal único e o fiscal suplente.

CAPÍTULO V

Administração

ARTIGO 16.º

Natureza e composição da administração

A administração da sociedade será exercida por um administrador
único, accionista ou não, eleito em assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Atribuições do administrador único

Ao administrador único, sem prejuízo das atribuições que por lei
lhe são genericamente conferidas, compete:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e ope-
rações enquadráveis no seu objecto social, sem prejuízo das atribui-
ções especiais da assembleia geral;

b) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e rea-
lizar operações de crédito que não sejam vedadas pela lei;

c) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de actos
determinados ou sem faculdade de substabelecimento;

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

f) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo apresentar participações criminais e desistir delas,
contrair obrigações, propor e seguir pleitos, desistir ou transigir em
processo, comprometer-se em sede de arbitragem, assinar termos de
responsabilidade e, em geral, resolver acerca de todos os assuntos
que não caibam na competência de outros órgãos.

CAPÍTULO VI

Fiscalização da actividade da sociedade

ARTIGO 18.º

Fiscalização dos negócios da sociedade

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida, nos ter-
mos da lei, por um fiscal único que será um revisor oficial de con-
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tas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas, designado pela
assembleia geral.

2 � A assembleia geral designa ainda um revisor oficial de contas
ou uma sociedade de revisores oficiais de contas como fiscal suplente.

3 � Cabem ao revisor oficial de contas ou à sociedade de reviso-
res oficiais de contas os poderes que a lei atribui ao conselho fiscal.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 19.º

Aplicação dos lucros

1 � Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a aplica-
ção que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que por
lei tenham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de
reserva.

2 � Sob proposta do administrador único, a assembleia geral
ponderará em cada ano social a conveniência e a oportunidade de
serem constituídas, reforçadas ou diminuídas reservas destinadas à
estabilização de dividendos.

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

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

ARTIGO 20.º

Litígios e foro competente

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

ARTIGO 21.º

Derrogação de disposições legais

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibe-
rações sociais.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Leal.
2002077878

J. & MADUREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 509/
940519; identificação de pessoa colectiva n.º 503235555; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
030708.

Certifico que por acta n.º 12 datada de 5 de Junho de 2003, foi
deliberado na sociedade em epígrafe proceder-se à sua mudança para
o gaveto da Rua de Almeida Garrett com a Rua I, n.os 13 e 15, Al-
meirim.

25 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Leal.
2002077983

MICROALMEIRIM � INFORMÁTICA
E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 663/
961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503801860; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 13 e 15/030729.

Certifico que, por escritura de 3 de Julho 2003, a fl. 6 do livro
n.º 216-F do 1.º Cartório Notarial de Santarém, José Almor Branco
Bernardes Freitas, cessou funções de gerente, por renúncia, em 3 de
Julho de 2003, e que pela referida escritura foi alterado o contrato
da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 3.º e 6.º, os quais fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores do activo, é de 7980 euros e 76 cêntimos, e corresponde à

soma de duas quotas, sendo uma de 5586 euros e 53 cêntimos, per-
tencente ao sócio José Augusto Melicio Varanda Mineiro e outra de
2394 euros e 23 cêntimos, pertencente ao sócio João Paulo Cam-
pos da Silva.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, é eleita em assem-
bleia geral, encontrando-se, no entanto, já nomeados gerentes os
sócios José Augusto Melicio Varanda Mineiro e João Paulo Campos
da Silva.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, sejam de que natureza forem, é necessária a interven-
ção e assinaturas de dois gerentes.

§ 2.º Para actos de mero expediente é suficiente a intervenção e
assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

31 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Leal.
2002077827

TELETEJO � TELECOMUNICAÇÕES DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 337/
910117; identificação de pessoa colectiva n.º 502480840; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
030709.

Certifico que por acta n.º 22 datada de 20 de Junho de 2003, foi
deliberado na sociedade em epígrafe proceder-se à sua mudança para
a Rua do Matadouro, 12, Almeirim.

25 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Leal.
2002077703

MONOVOLT � MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 724/
971124; identificação de pessoa colectiva n.º 503655856; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/030704.

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

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Leal.
2002090629

PEDRO VITAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1112/
030806; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/030806.

Certifico que, por escritura lavrada no CFE de Setúbal em 25 de
Junho de 2003, a fl. 125 do livro n.º 199, foi constituída a socie-
dade em epígrafe por Pedro Alexandre dos Santos Vital, solteiro,
maior, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Pedro Vital, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Guilherme Nunes
Godinho, 374, 1.º, direito, freguesia de Fazendas de Almeirim, con-
celho de Almeirim.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem as-
sim, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração agrícola e comér-
cio de produtos agrícolas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 257 � 6 de Novembro de 200323 920-(116)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
Intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Leal.
2002090319

AMBILEZIRIA � SOLUÇÕES AMBIENTAIS, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 2/
010810; data: 030414.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade
em epígrafe.

27 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 2001322135

BONSFRESCOS � COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTOS
LEGUMES E CARNES DE GONÇALVES & GRILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 917/
010221; identificação de pessoa colectiva n.º 505239590; data:
030505.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2003, da sociedade
em epígrafe.

27 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 2001322437

BONSFRESCOS � COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTOS
LEGUMES E CARNES DE GONÇALVES & GRILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 917/
010221; identificação de pessoa colectiva n.º 505239590; data:
030505.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 2002, da sociedade
em epígrafe.

27 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 2001322445

MARQUES E VARANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 246/
680708; identificação de pessoa colectiva n.º 500424284; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/030716.

Certifico que, por escritura de 21 de Maio de 2003, a fl. 22 do
livro n.º 595-D do Cartório Notarial de Almeirim, foi alterado o

contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou
com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Delfim Mar-
ques Alves e Manuel Varanda Alves.

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

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Leal.
2002077711

CARTAXO

LABCARTAXO � LABORATÓRIO DE ANÁLISES
DO CARTAXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1477/
000218; identificação de pessoa colectiva n.º 504880772; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441669

QUINTA DO GAIO DE BAIXO � SOCIEDADE
DE TURISMO NO ESPAÇO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1617/
20011126; identificação de pessoa colectiva n.º 505876167; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441677

TÚLIPA � COMÉRCIO DE FLORES E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1328/
970819; identificação de pessoa colectiva n.º 503963755; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441502

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA RIBEIRA FRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 854/
901107; identificação de pessoa colectiva n.º 502456868; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441510

WILLIAM PATTERSON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 245/
730807; identificação de pessoa colectiva n.º 500301956; data da
anotação: 20030627.
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Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441529

W. PATTERSON & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 989/
920611; identificação de pessoa colectiva n.º 502800011; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441537

ASTECIL � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
À CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1627/
910612; identificação de pessoa colectiva n.º 502568500; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441545

OURIQUENSE � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1625/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505676729; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441553

VALBOM & VALBOM � OFICINA REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1588/
20010817; identificação de pessoa colectiva n.º 505664380; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441685

ONDE HÁ MÚSICA � PRODUÇÕES MUSICAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1714/
000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504679570; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441561

MARCO & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1534/
20010207; identificação de pessoa colectiva n.º 505293838; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441570

COMPANHIA AGRÍCOLA DA HERDADE
DOS CHAVÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 448/
801106; identificação de pessoa colectiva n.º 501105565; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441936

J. CAETANO & ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1522/
20001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505260808; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441448

IBERO-MÁRMORE � TRANSFORMAÇÃO
DE MÁRMORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1138/
940818; identificação de pessoa colectiva n.º 503259020; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441456

AGÊNCIA FUNERÁRIA CARTAXENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1581/
20010814; identificação de pessoa colectiva n.º 505359626; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441464

O LUSITANO � RESTAURANTE E ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 972/
920413; identificação de pessoa colectiva n.º 502773294; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441472

PINPOLHO � DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1384/
980616; identificação de pessoa colectiva n.º 504186027; data da
anotação: 20030627.
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Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441480

MANUEL C. FIALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 730/
881130; identificação de pessoa colectiva n.º 502077166; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441499

IRRIFRUTA � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1062/
930423; identificação de pessoa colectiva n.º 502979100; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441324

DEUCERTO � CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1390/
980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504352105; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441332

BATALHOZ MODA � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1564/
20010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505437449; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441340

BRÁZ MOREIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1597/
20010921; identificação de pessoa colectiva n.º 505761068; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441359

ALVES & SILVA � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1055/
930324; identificação de pessoa colectiva n.º 502962496; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441367

ANACLETO & COLAÇO, SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 950/
920122; identificação de pessoa colectiva n.º 502713151; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441375

ALMEIDA E SOBREIRA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1363/
980225; identificação de pessoa colectiva n.º 504107810; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441383

QUINTA DA CRISTINA & NUNO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1513/
001016; identificação de pessoa colectiva n.º 505076640; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441391

EVA CHIQUE � COMÉRCIO DE ROUPAS INTERIORES
E ENXOVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1282/
961126; identificação de pessoa colectiva n.º 503800937; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441413

LIDADOR � CAFÉ PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1052/
930318; identificação de pessoa colectiva n.º 502961015; data da
anotação: 20030627.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

7 de Agosto de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Mar-
tins Fruofe. 2002441421
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