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4.  Empresas � Registo comercial

BRAGA
GUIMARÃES

JOSÉ MACEDO, L.DA

Sede: Rua de Raul Brandão, 633, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3061;
identificação de pessoa colectiva n.º 502076062; data da apresenta-
ção: 27062003.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
da respectiva sociedade em epígrafe referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

18 de Agosto de 2003. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 2001930020

FARO
FARO

LIMPACOMIGO � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Sede: Serro do Bruxo, 107-A, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4263/
20001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505144808; data:
20030630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2002.

8 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2003490221

LAGOA

VENTURA & RODRIGUES, L.DA

Sede: Urbanização das Sesmarias, lote 88, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 629/050290;
identificação de pessoa colectiva n.º 502286300.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2002.

14 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2002977259

PORTIMÃO

ELITELMA � REALIZAÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1461/
860808.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003085696

A. P. COSTA � REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 698/
770919; identificação de pessoa colectiva n.º 500677468.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003081208

EURO PRESTÍGIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2589/
930628; identificação de pessoa colectiva n.º 503032328.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003085688

ARTENORTE � ARTESANATO DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1567/
870406; identificação de pessoa colectiva n.º 501807470.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003711643

PERROLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 255/
610626; identificação de pessoa colectiva n.º 500216398.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003113460

NIPOMAR � SOCIEDADE COMERCIAL
DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1494/
861020; identificação de pessoa colectiva n.º 501728821.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003085327

OS AMIGUINHOS � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2206/
901024; identificação de pessoa colectiva n.º 502434007.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

11 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003099760

FELECIANO & MARIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2810/
950309; identificação de pessoa colectiva n.º 503382124.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

15 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003111069

FELECIANO & MARIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2810/
950309; identificação de pessoa colectiva n.º 503382124.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2001.

15 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003111050
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J. MECO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3841/
010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505592991.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

15 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003111077

DCP � DESIGN, COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3129/
970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503929824.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

15 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003084886

WISEMAN � BARES E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1737/
880411; identificação de pessoa colectiva n.º 501976841.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2001.

15 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003084762

WISEMAN � BARES E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1737/
880411; identificação de pessoa colectiva n.º 501976841.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

15 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003084770

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1670/
630502; identificação de pessoa colectiva n.º 500269270.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

15 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003085513

PAGUIA & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 656/
760924; identificação de pessoa colectiva n.º 500616965.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

15 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003085483

DAMÁSIO & COSTA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3885/
010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505714922.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

15 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003112065

MOURINHA PNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3146/
970826; identificação de pessoa colectiva n.º 503950262.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

15 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003085246

MÓVEIS BAIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3216/
980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504080580.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

15 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003110658

RUY PARGANA DOS SANTOS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 211/
560720.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

16 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003110682

OCEAN START � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3656/
001018; identificação de pessoa colectiva n.º 505023458.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003104909

M. C. M. OLIVEIRA & A. SILVA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3391/
990507; identificação de pessoa colectiva n.º 504672568.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003090584

MARSURF � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3707/
010130; identificação de pessoa colectiva n.º 505205769.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003090614

CENTRO MÉDICO VILA ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3746/
010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505309670.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003084444
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REGA TOP, TÉCNICA, OPTIMIZAÇÃO E PLANEAMENTO
DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1805/
880812; identificação de pessoa colectiva n.º 502025743.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003111972

PEDRO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 139/
430122; identificação de pessoa colectiva n.º 500394423.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003084436

ALGARVENET � TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2820/
950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503400734.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003084452

MARIANO & GATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 896/
800714; identificação de pessoa colectiva n.º 501063226.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003090665

ELOHIM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3831/
010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505516004.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003099379

VALINO � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3665/
790305; identificação de pessoa colectiva n.º 500835837.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003099360

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO PALMEIRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3992/
020211; identificação de pessoa colectiva n.º 505003538.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003084479

HELGOYA � REPRESENTAÇÕES, DECORAÇÕES
E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2466/
920727; identificação de pessoa colectiva n.º 502807636.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003081062

WENDY � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2449/
920629; identificação de pessoa colectiva n.º 502790210.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva referentes ao ano de 2002.

31 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003080996

GUARDA
AGUIAR DA BEIRA

BOIAVES � PRODUÇÃO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula n.º 163/
030910; identificação de pessoa colectiva n.º 506698408; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030910.

Certifico que, por escritura de 8 de Setembro de 2003, exarada a
fl. 86 do livro de escrituras diversas n.º 36-C do Cartório Notarial
de Aguiar da Beira, por Joaquim Bernardo dos Santos e mulher, Maria
Isabel do Nascimento Pacheco Santos, casados na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade com a firma em epígrafe, que se
regerá pelo pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BOIAVES � Produção Animal,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Rua dos Moinhos, freguesia de
Coruche, concelho de Aguiar da Beira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comércio animal no-
meadamente avicultura e bovicultura;

ARTIGO 3.º

O capital social é de 40 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada
uma no valor nominal de 20 000 euros, pertencente uma ao sócio
Joaquim Bernardo dos Santos e outra à sócia Maria Isabel do Nasci-
mento Pacheco Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por quem vier
a ser designado gerente, sendo desde já como tal nomeados gerentes
os sócios, Joaquim Bernardo dos Santos e Maria Isabel do Nascimento
Pacheco Santos.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de qualquer um dos 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.
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Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001413386

BALTAZAR & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 150/021107; identificação de pessoa colectiva n.º 506163059;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 1/2//3/20030905.

Certifico, com referência à firma em epígrafe, que foram regista-
das a cessação das funções de gerente do ex-sócio Júlio Baltazar Lo-
pes, por renúncia, em 4 de Setembro de 2003, e a alteração do ar-
tigo 4.º do contrato da sociedade, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence aos sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeado ge-
rente o sócio Sérgio Neves Fernandes.

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

O contrato da sociedade, na sua redacção actualizada, foi deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida. Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001413378

SABUGAL

DNS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 357; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/11082003.

Certifico que entre Domingos Nunes da Silva e mulher, Maria
Teresa Martins Ramos da Silva, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação DNS � Construção Ci-
vil, L.da, e tem a sua sede na Rua do Caminho do Souto, 3, rés-do-
-chão, lugar e freguesia de Aldeia Velha, concelho do Sabugal.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

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

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e cobertu-
ras, acabamentos, demolições, preparação de locais de construção,
montagem de andaimes e plataformas de construção, perfurações e
construção de poços, construção de fundações, chaminés e fornos
industriais, aluguer de equipamento de construção e demolição com
operador, promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 10 000 euros, do sócio Do-
mingos Nunes da Silva;

b) Uma quota no valor nominal de 10 000 euros, da sócia Maria
Teresa Martins Ramos da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res por uma ou mais vezes, até ao montante de 20 vezes o valor do
capital social à data da deliberação, sendo a obrigação de cada sócio
proporcional à sua quota.

2 � O sócio que não cumpra a sua obrigação de efectuar a pres-
tação suplementar deliberada fica sujeito a exclusão da sociedade e à
perda total da quota a favor da sociedade.

3 � À exclusão do sócio aqui prevista é aplicável o estabelecido
no presente contrato quanto à amortização da quota.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Domingos Nunes
da Silva, que desde já fica nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos com a inter-
venção de um gerente.

3 � A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos
alheios ao objecto social, designadamente em fianças, avales, letras
de favor ou outros actos e documentos semelhantes, sendo o infrac-
tor responsável, pessoalmente, perante a sociedade, pelos prejuízos
que causar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � É permitida a representação dos sócios nas assembleias ge-
rais, mesmo por estranhos à sociedade, desde que acreditada a repre-
sentação por procuração autêntica.

2 � Quer o sócio quer o seu representante poderão fazer-se acom-
panhar nas assembleias gerais de advogado, técnico ou revisor ofi-
cial de contas, estes desde que inscritos nas respectivas Ordem e Câ-
mara.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota no caso de in-
terdição, falência ou insolvência do titular, bem como no caso de
arresto, arrolamento ou penhora da quota e ainda partilha por sepa-
ração de bens ou divórcio.

2 � A amortização da quota far-se-á segundo um balanço espe-
cialmente realizado para o efeito, sendo o seu pagamento realizado
no prazo de dois anos, em prestações semestrais, iguais e sucessivas,
com início na fixação definitiva da contrapartida.

ARTIGO 9.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.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2001829957

BARÃO & BARÃO, TRANSPORTE DE MERCADORIAS,
TERRAPLANAGENS E CALCETAMENTOS,, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 316; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505810344; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 1/08082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital social com 45 000 euros, subscritos e realizados em dinheiro
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pelos sócios na proporção das suas quotas, passando para 50 000 eu-
ros, tendo ainda sido alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º do respectivo
pacto, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Barão & Barão, Transporte de
Mercadorias, Terraplanagens e Calcetamentos, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Marquês de Pombal, freguesia e concelho do Sabugal.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada para qualquer outro local do mesmo concelho, ou para
concelho limítrofe, e serem criadas, transferidas ou extintas sucur-
sais, filiais, agências ou quaisquer outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro, onde e quando enten-
der conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrem, nacionais e internacionais, serviços de
construção civil e obras públicas; trabalhos de terraplenagens,
calcetamentos e venda de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado, representado por três quotas: uma no valor nominal de
20 000 euros, pertencente ao sócio José Francisco Barão, e duas
quotas iguais de 15 000 euros cada uma, uma pertencente ao sócio
João Carlos Pires Rodrigues Barão e outra pertencente ao sócio Sérgio
José Pires Rodrigues Barão.

O texto integral do pacto, na sua redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2001829949

ANTÓNIO MANUEL & DAVID ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 50; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500313709.

Certifico que, em 27 de Agosto de 2003, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2001829981

RAIOMANIA � PETISCOS DISCOTECA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 348; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506511758; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 7 e
8/20082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciou às
suas funções de gerente Luís Eduardo Gonçalves Afonso, em 31 de
Julho de 2003, e foi alterado o artigo 3.º do respectivo pacto, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito nos termos
da escrituração social, é de 12 500 euros, dividido em três quotas,
sendo uma do valor nominal de 4166 euros e 66 cêntimos, perten-
cente ao sócio Adriano Esteves Monteiro e duas do valor nominal
de 4166 euros e 67 cêntimos, cada uma, pertencendo cada uma de-
las a cada um dos sócios, Luís Carlos Aristides Duarte e Francisco
Luís Bárrios.

O texto integral do pacto, na sua redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2001829973

INFORCÔA, RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sabugal. Matrícula n.º 216; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503592226; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 5/07082003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
sua dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 31 de Dezembro de 1999.

Conferida, está conforme.

27 de Agosto de 2003. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
2001829965

LEIRIA
ANSIÃO

SIMÕES TERCEIRO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 291/
900228; identificação de pessoa colectiva n.º 502327928.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposi-
tadas na pasta respectiva os documentos de prestação de contas res-
peitantes ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2001516843

VÍTOR FREIRE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 693/
010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505568047; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/030717.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que pela inscrição
n.º 2 foi alterado parcialmente o contrato no seu artigo 2.º, que passa
a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrem e produção e comercialização de ovos.

Está conforme o original.

O texto actualizado do contrato está depositado na respectiva
pasta da sociedade.

30 de Julho de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2006164716

BOMBARRAL

SKYPANDA � PIZARIA, PASTELARIA, CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 686/
20020926; identificação de pessoa colectiva n.º 506236951; recebi-
do em: 24062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

27 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001548761

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DO BOMBARRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 348/
920813; identificação de pessoa colectiva n.º 502820144; recebido
em: 24062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

27 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001549253
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GTO 2000 � SOCIEDADE DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 326/
920212; identificação de pessoa colectiva n.º 502699914; recebido
em: 24062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

27 de Junho de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2001549083

MARINHA GRANDE

PEREIRA SANTINHOS � EQUIPAMENTO HOTELEIRO
E ESCRITÓRIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2096; identificação de pessoa colectiva n.º 505548305; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003477241

VIDROCRISTAL � TRANSFORMAÇÃO
DE CRISTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1497; identificação de pessoa colectiva n.º 503812099; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001974302

TRI VIEW � PROJECTO E PROGRAMAÇÃO
DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1970; identificação de pessoa colectiva n.º 505099799; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001980213

J. LEMOS ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 968; identificação de pessoa colectiva n.º 500853738; data da apre-
sentação: 09072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001975210

ESPELHADORA CENTRAL MARINHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 375; identificação de pessoa colectiva n.º 500832366; data da apre-
sentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001974795

VIDROMARINHA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1570; identificação de pessoa colectiva n.º 503991902; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001974329

INSTAPLASTIC � TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS
PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1235; identificação de pessoa colectiva n.º 503212741; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001974191

LUÍS MARQUES CATARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1173; identificação de pessoa colectiva n.º 503055891; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001981961

EUROVIMET � EQUIPAMENTOS VIDREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1975; identificação de pessoa colectiva n.º 505135051; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003704671
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COASMOLDE � TECNOLOGIA E COMÉRCIO
DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1430; identificação de pessoa colectiva n.º 503667501; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001980183

SELER � SOCIEDADE DE ELECTROEROSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 382; identificação de pessoa colectiva n.º 500865590; data da apre-
sentação: 09072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

9 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003478000

CRUZ & ASSOCIADOS � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1470; identificação de pessoa colectiva n.º 503752070; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001974353

KLC � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1178; identificação de pessoa colectiva n.º 503069990; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003476857

TECNIFILME PROFISSIONAL, ESTÚDIOS
DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 613; identificação de pessoa colectiva n.º 501593799; data da apre-
sentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001980060

SOCIMOPLÁS � SOCIEDADE DE MOLDES
PARA MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 553; identificação de pessoa colectiva n.º 501437959; data da apre-
sentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003704175

IMOBILIÁRIA PONTO NOVO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1383; identificação de pessoa colectiva n.º 503537292; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003477071

DÂMASO � VIDROS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula n.º 10;
identificação de pessoa colectiva n.º 500082243; data da apresenta-
ção: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003476776

FRAGATAS E CINTRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 314; identificação de pessoa colectiva n.º 500684340; data da apre-
sentação: 03072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

3 e Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001987951

CRISTALCONTA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1183; identificação de pessoa colectiva n.º 503078808; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001974345
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LONG MOULD � FABRICAÇÃO DE MOLDES
PARA PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2219; identificação de pessoa colectiva n.º 505985705; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003477217

GRANDPLAST � MOLDES E PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 598; identificação de pessoa colectiva n.º 501600914; data da apre-
sentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001980191

M. G. R. � TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1281; identificação de pessoa colectiva n.º 503345202; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001980302

CTE MOLDES � CENTRO TÉCNICO DE EXPORTAÇÃO
DE MOLDES PARA PLÁSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 674; identificação de pessoa colectiva n.º 501728970; data da apre-
sentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003477080

TEIXEIRA & COLAÇO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO PARA ADULTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1553; identificação de pessoa colectiva n.º 503937444; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003476865

PLÁCIDO ROQUE � INDÚSTRIA DE MOLDES
E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 679; identificação de pessoa colectiva n.º 501741941; data da apre-
sentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001974531

TECNILECTRO � MOLDES PARA PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1364; identificação de pessoa colectiva n.º 503507075; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001980272

MATOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1575; identificação de pessoa colectiva n.º 503991252; data da
apresentação: 03072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

3 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003476601

JORNAL DA MARINHA GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1134; identificação de pessoa colectiva n.º 502963905; data da
apresentação: 02072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

2 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001974604

QUADROS & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 267; identificação de pessoa colectiva n.º 500619115; data da apre-
sentação: 04072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

4 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003477969
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J. A. SILVA GORDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 995; identificação de pessoa colectiva n.º 502532637; data da apre-
sentação: 03072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

3 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003477349

GOMOL � INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1615; identificação de pessoa colectiva n.º 504058169; data da
apresentação: 07072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

7 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003477993

A. M. A. F. ABRASIVOS MÁQUINAS ACESSÓRIOS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 649; identificação de pessoa colectiva n.º 501677275; data da apre-
sentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001980175

DORAICO � ARMAZÉM DE MERCEARIA
E MIUDEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 205; identificação de pessoa colectiva n.º 500087717; data da apre-
sentação: 03072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

3 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001987986

HOLOSAÚDE � PREVENÇÃO E PROMOÇÃO
DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1165; identificação de pessoa colectiva n.º 503045276; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001980256

SINERTEC � COMERCIALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2049; identificação de pessoa colectiva n.º 505415860; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003704086

CLÁSSICO DESPORTIVO � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2178; identificação de pessoa colectiva n.º 505794268; data da
apresentação: 03072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

3 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003477926

S. A. M. P. � SOCIEDADE DE APLICAÇÃO
DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1897; identificação de pessoa colectiva n.º 504831151; data da
apresentação: 03072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

3 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003704540

EROSATÉCNICA � CENTRO TÉCNICO
DE ELECTROEROSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 583; identificação de pessoa colectiva n.º 501548483; data da apre-
sentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001981821

ITM � INDÚSTRIA TÉCNICA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 729; identificação de pessoa colectiva n.º 501864644; data da apre-
sentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003704230
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MULTINFRA � PROJECTOS E REPRESENTAÇÕES
ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1915; identificação de pessoa colectiva n.º 505007851; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001981724

DANIVENDAS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1222; identificação de pessoa colectiva n.º 503330191; data da
apresentação: 04072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

4 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003477977

FAMOLDE � FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MOLDES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 567; identificação de pessoa colectiva n.º 501454837; data da apre-
sentação: 04072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

3 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003476547

MARIMOLDES � SOCIEDADE MARINHENSE
DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 218; identificação de pessoa colectiva n.º 500183252; data da apre-
sentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001981805

M. T. S. � MOLDES TÉCNICOS SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1466; identificação de pessoa colectiva n.º 503752355; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001974256

A. GUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 424; identificação de pessoa colectiva n.º 501105549; data da apre-
sentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001987919

COELHO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1506; identificação de pessoa colectiva n.º 503812161; data da
apresentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001980221

NORMAX � FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 149; identificação de pessoa colectiva n.º 500203130; data da apre-
sentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003476814

JOSÉ ROLANDO GOMES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 306; identificação de pessoa colectiva n.º 500575088; data da apre-
sentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003477063

JOÃO ALVES POCINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 682; identificação de pessoa colectiva n.º 501747451; data da apre-
sentação: 27062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

27 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2003477101
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VINCARTE � COMÉRCIO E FABRICAÇÃO
DE EMBALAGENS DE CARTÃO CANELADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1585; identificação de pessoa colectiva n.º 504012444; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

26 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001974280

CAVES SECRETAS � INSTALAÇÃO DE CAVES
SUBTERRÂNEAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1349; identificação de pessoa colectiva n.º 503491730; data da
apresentação: 07072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

7 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003477985

TRANSPORTES GODINHO, MENDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1345; identificação de pessoa colectiva n.º 503491837; data da
apresentação: 07072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

7 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003704809

FRUMOLDE � COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 931; identificação de pessoa colectiva n.º 502421231; data da apre-
sentação: 04072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

4 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003477950

GLASS-SOFT � ROBÓTICA E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2114; identificação de pessoa colectiva n.º 504696815; data da
apresentação: 03072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

3 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2003477942

DUARTE GOMES & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2315; identificação de pessoa colectiva n.º 506302113; data da
apresentação: 02072003.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2002.

Conferido, está conforme.

2 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2006099310

ÓBIDOS

TÁXIS PÉROLA DO VAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 93/920218;
identificação de pessoa colectiva n.º 500909261; data do depósito:
26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689276

PEDRA VIVA � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 361/
20000829; identificação de pessoa colectiva n.º 504906577; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689373

LUZÓBIDOS, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO
E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 344/
20000217; identificação de pessoa colectiva n.º 504781928; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689306

POMARIM � SOCIEDADE CONSERVADORA
DE FRUTAS DA USSEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 172/
940721; identificação de pessoa colectiva n.º 500220506; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689322
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BARROS & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 453/
20021216; identificação de pessoa colectiva n.º 503895334; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689241

FICENTRO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 272/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504041894; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689330

PROMÓBIDOS, ORGANIZAÇÕES DE RECREIO
E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 262/
970627; identificação de pessoa colectiva n.º 503901652; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689284

JOSÉ FERNANDO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 268/
971020; identificação de pessoa colectiva n.º 503978647; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689357

AGÊNCIA FUNERÁRIA � TARZAN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 159/
940304; identificação de pessoa colectiva n.º 503147044; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689268

LOJA DOS ARCOS � GARRAFEIRA
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 154/
931126; identificação de pessoa colectiva n.º 502209500; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689250

EMPREITOESTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 278/
980316; identificação de pessoa colectiva n.º 504095803; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689349

SILVA & ANASTÁCIO � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 307/
981221; identificação de pessoa colectiva n.º 504298038; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689292

CONSTRUÇÕES C. A. S. & J. P., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 315/
990316; identificação de pessoa colectiva n.º 504471546; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689365

TEÓFILO SOUSA � TRANSPORTES E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 385/
20010402; identificação de pessoa colectiva n.º 504781928; data do
depósito: 26062003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2002.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001689314

PENICHE

SOCIEDADE DE PESCA PALANGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 526; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502228237; averbamento n.º 3 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030819.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou a sua sede para a
Rua de Nossa Senhora de Fátima, 19, Conceição, Peniche.

Está conforme.

9 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Graciete Marques
Dinis. 2000551033

LISBOA
ALENQUER

SIGRO-RENT � COMÉRCIO E ALUGUER
DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1642/
001115; identificação de pessoa colectiva n.º 505164787; data da
entrega dos documentos: 030902.
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Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006138057

ALENCALÇADAS � EXTRACÇÃO
DE CALCÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 911/
940104; identificação de pessoa colectiva n.º 503106690; data da
entrega dos documentos: 030701.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2001410573

AUTO SETE PEDRAS, COMERCIALIZAÇÃO
E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1086/
960104; identificação de pessoa colectiva n.º 503581747; data da
entrega dos documentos: 030624.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2000314406

RESTAURANTE MARISQUEIRA ADRIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1043/
950713; identificação de pessoa colectiva n.º 503455679; data da
entrega dos documentos: 030624.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2003588361

VINIBENTO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
VINÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1588/
000719; identificação de pessoa colectiva n.º 505059185; data da
entrega dos documentos: 030701.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2001410913

EXTREMIS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1809/
010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505586266; data da
entrega dos documentos: 030708.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos

da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercí-
cio de 2002.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2001210175

AMADORA

CUMPLICIDADES � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 841/
030613; identificação de pessoa colectiva n.º 506565998; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/030613.

Certifico que José Carlos de Almeida Santos e Cristina Isabel
Godinho Silva constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cumplicidades � Decorações, L.da, e
tem a sua sede na Praceta de Pedro Ivo, 12, 1.º esquerdo, freguesia
da Venteira, concelho da Amadora.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar e extin-
guir sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e distribuição de artigos
de decoração; prestação de serviços na área da decoração de inte-
riores e exteriores; promoção e organização de eventos; exploração
de bazares; importação; exportação: representações; compra e ven-
da, administração, arrendamento e aluguer de bens móveis e imó-
veis; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim; compra e venda de terrenos agrícolas e exploração de terrenos
agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, divido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Car-
los de Almeida Santos e Cristina Isabel Godinho Silva.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende sempre do con-
sentimento da sociedade, a quem fica reservado o direito de prefe-
rência.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo que com objecto social diferente do seu, bem como agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será eleita em assembleia geral, com ou
sem remuneração, conforme vier a ser nela deliberado, ficando, no
entanto, desde já, nomeados gerentes os sócios José Carlos de Al-
meida Santos e Cristina Isabel Godinho Silva.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em caso algum a gerência poderá obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças e abonações.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferido e conforme.

16 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2001653549
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AZAMBUJA

JODEL � PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 739;
identificação de pessoa colectiva n.º 500618860; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 1/20030903.

Certifico que:
a) Pela inscrição n.º 12 foi efectuada a inscrição com o seguinte

teor:
Facto: nomeação da administração e fiscalização:
Conselho de administração: presidente, José Pereira Ferreira; vice-

-presidentes, Maria Manuela Conceição Rodrigues Ferreira, Paulo
Jorge Rodrigues Ferreira e Filipa Alexandra Rodrigues Ferreira Bar-
rocas; vogal: Ana Paula Costa Santos Ferreira.

Fiscal único efectivo, Carlos José, Victor José & Valente, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Victor José;
suplente, Manuel José Farinha Valente, residente na Avenida de
António Augusto de Aguiar, 19, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Prazo: quadriénio 2003-2006.
Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

c) Foi feita a prestação de contas da sociedade em epígrafe, com
referência ao exercício de 2002 tendo ficado depositado em pasta
os respectivos documentos.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria
Vieira Amaral. 2002842051

CADAVAL

FENOCA � ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E DE CAÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 575/
021119; identificação de pessoa colectiva n.º 504567314.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de contas do
exercício do ano de 2002.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 2000553222

CASCAIS

MOTO BELAS � MOTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6377-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 502537116; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 230/020328.

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

2 � Apresentação n.º 230/020328.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 4.º
Termos de alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Ângelo de Oliveira Salgueiro, 2500 euros;
2) Clarisse Lemos Cunha, 2500 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000225496

EMQUIMA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 259-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506165949; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 33/020717.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato:
2 � Apresentação n.º 33/020717.
Designação de gerente em 26 de Junho de 2002.
O sócio Cornelis Jacoubus Johannes Slegers.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2003250190

TRATAMETAL � TRATAMENTO E PINTURA
DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 619-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503611913; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 53/54/020311.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 200 000$ para 50 000 euros, tendo sido al-
terados os artigos 2.º, 5.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Avenida da Liberdade, 160, freguesia de
Pêro Pinheiro, concelho de Sintra.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 25 000 euros cada, pertencentes cada uma delas a cada uma das
sócias, Tatiana de Fátima de Abreu Romão e Talita Marisa de Abreu
Romão.

ARTIGO 6.º

A sociedade é representada por um ou mais gerentes, obrigando-
-se a mesma com a assinatura de um gerente ou com a assinatura de
um procurador, dentro do limite do mandato conferido.

Mais certifico que cessou funções de gerente Talita Marisa de Abreu
Romão, por renúncia, em 3 de Dezembro de 2001.

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

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000210546

GESLÓGICA � GESTÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8861-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502755334; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 16; números e data das
apresentações: 23 e 24/20020301.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

16 � Apresentação n.º 23/20020301.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente, José Manuel de Oliveira

Silva, casado, residente na Avenida das Forças Armadas, 133-B,
Lisboa; administradores, Domingos Cunha Mota Soares de Oliveira,
casado, residente na Rua de Nuno Tristão, 8, Lisboa; João Manuel
Saraiva Sinde, casado, residente na Rua de Plácido de Abreu, 8, 12.º,
direito, Lisboa; Carlos Alberto de Oliveira Silva, casado, residente
no Passeio das Âncoras, 4.18, Lisboa; João Manuel Marques da Sil-
va Oliveira, casado, residente na Rua do Infante Sagres, 47, Entron-
camento.

Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
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Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa, representada por Ricardo Filipe de
Frias Pinheiro, casado, revisor oficial de contas; suplente, Belarmino
Gonçalves Martins, casado, revisor oficial de contas, residente na
Praceta dos Cedros, 24, Casal da Carregueira, Belas.

Período: quadriénio 2000-2003.
Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

16 � Apresentação n.º 24/20020301 � averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de administradores.
Administradores: Domingos Cunha Mota Soares de Oliveira e João

Manuel Saraiva Sinde.
Causa: renúncia.
Data: 2 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vi-
cente Paula. 1000231687

ORNELAS MONTEIRO � ACTIVIDADES
TURÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2735-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501402934; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 50/020625.

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

Facto: nomeação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente, Carlos Manuel Mancelos

de Ornelas Martins, casado, residente na Rua das Amoreiras, 78, 11.º
Lisboa; vogais: Maria Braamcamp de Mancelos de Ornelas Monteiro
Saunders, casada, residente na Rua de São João, casa da Burra, Areia,
Cascais e F. Turismo � Capital de Risco, S. A., representada por
Fátima Martins Pais Dias, divorciada, residente na Rua do Padre Abel
Varzim, lote 24, 7.º C, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente, António Barreira, Fernando Vieira,
Justino Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Fernando Vieira, casado, residente na Rua
do General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º, A, Lisboa; vogais: Lina
Maria Fonseca Ferreira, casada, residente na Rua de Vasco Santana,
5, 3.º, direito, Mercês, Sintra, e Frederico Falcão Goarmon, solteiro,
maior, residente na Rua do Padre Caetano Baptista, 15, Cascais;
suplente, António Manuel Mendes Barreira, revisor oficial de con-
tas, casado, residente na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2,
1.º, A, Lisboa.

Período: triénio 2002-2004.
Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carva-
lho. 2003211004

HELENA & ARTUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4961-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500712665; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 50/020304.

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 objecto social consiste em lar de terceira idade com alojamento.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores constantes do activo social, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 eu-
ros cada, uma de cada sócia Maria dos Anjos de Vasconcelos Neto
Pereira da Silva e Regina da Liberdade Vasconcelos Neto.

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

Esta certidão está conforme o original.

O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de Almeida Brazão
Carvalho. 1000185743

TRANSPORTADORA IDEAL DO BAIRRO AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 448-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500287546; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 497/
011226.

Certifico que foi registado o seguinte:
7 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 497/011226.
Facto: cessação de funções de gerente de Manuel de Almeida

Henriques, por renúncia em 24 de Julho de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
Santos Neves Galrito. 3000078314

GABINFA � GABINETE DE PROJECTOS
DE INFRAESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1643-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500789118; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 16/18/19/020424.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentações n.os 16/18/020424.
Cessação de funções de gerentes , por renúncia, de Rui Manuel

Nogueira Trincão de Oliveira em 25 de Janeiro de 2001; Lino José
Carvalho Ribeiro dos Santos e Concepcion Diez Garcia Roncon, em
7 de Março de 2002.

5 � Apresentação n.º 19/020424.
Reforço de capital e alteração parcial do contrato:
Montante do reforço: 8004,81 euros.
Artigos alterados: 4.º e 10.º

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrita social, é de 10 000 euros e cor-
responde à soma de cinco quotas: duas iguais do valor nominal de
2750 euros cada uma, pertencentes aos sócios Mário José Roncon
dos Santos e Ana Maria Ferreira da Silva e Costa Roncon dos San-
tos, e três iguais do valor nominal de 1500 euros cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Luís Ricardo da Silva e Costa Roncon
Santos, Sara da Silva e Costa Roncon Santos Caldeira e Bruno Filipe
Barroso Carloto Caldeira.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes ou
de um procurador e um mandatário.

As assinaturas dos dois gerentes nunca poderão ser simultanea-
mente dos sócios, Sara da Silva e Costa Roncon Santos Caldeira e
Bruno Filipe Barroso Carloto Caldeira.

2 � A sociedade obriga-se ainda apenas pela assinatura do sócio
gerente Mário José Roncon Santos, que será suficiente em todos e
quaisquer actos ou contratos, mesmo da alienação ou oneração, seja
qual for a sua natureza ou objecto.

3 � Nos actos de mero expediente bastará a assinatura de um
gerente ou mandatário.

Gerentes designados: os sócios Ana Maria Ferreira da Silva e Cos-
ta Roncon Santos; Luís Ricardo da Silva e Costa Roncon Santos;
Sara da Silva e Costa Roncon Santos Caldeira e Bruno Filipe Barro-
so Carloto Caldeira.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000152171
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ANTÓNIO B. MIGUEL & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 717-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502932309.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121080

ESTABELECIMENTO DE ENSINO MONTE ABRAÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1496-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 500346704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121079

MASTIMEX � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MASTIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3628-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501495428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121078

O GIRASSOLINHO � INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2855-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501252835.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121077

CARDOSO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8798-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 503187739.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121076

SERRALHARIA MECÂNICA � FRANCISCO
FEITEIRO CAÇADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1677-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 500246165.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121075

JETCON � ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES
E REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 773-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504542460.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

3 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121074

MÁRMORES CRISTÓVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4052-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501613730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121073

TOPREST � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 249-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504280414.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121072

SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
PEREIRA & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3953-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501616292.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121071

CHINELINHO � CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 780-
-Cascais.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

17 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António Jo-
aquim Solano Pires. 3000121068

AUTO TÁXIS NARCISO & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 765-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500513023.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

17 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121067
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TAV � CONSULTADORIA EM TECNOLOGIAS
AVANÇADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6168-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502179333.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

17 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121066

ANA MARIA & PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5800-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 502324686.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

10 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121064

JOSÉ ANTÓNIO VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1908-Sin-
tra.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

10 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121063

RODRICIL � SOCIEDADE DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4541-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 501840818.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

10 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121062

NUNO PEDRO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7142-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 502755857.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

10 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121061

TÁXIS BELO & NOVO DO CACÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1023-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 500892326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

10 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121059

RAMINHASCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9621-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 503399060.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

10 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121057

XU & XU � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8349-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 503093920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

10 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121055

JOAQUIM NUNES BELÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 944-Cas-
cais; identificação de pessoa colectiva n.º 500152462.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

17 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121053

EXPEL � EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5500-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501247408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

17 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António Jo-
aquim Solano Pires. 3000121051

TA � TRADUÇÕES ALEMÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6422-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502864915.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

17 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121049

VÁ E VOLTE � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 250-
-Cascais.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

17 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121048
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MURALHA � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7944-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503341118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

17 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121045

TAISTEL � EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 482-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504818740.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

17 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000121043

PEREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2525/
791231-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500921407; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 71/011226.

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 já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas, pertencendo duas ao sócio
José António Domingues Amorim Colmonero de valores nominais,
respectivamente, de 2500 euros e de 1250 euros, e uma de valor no-
minal de 1250 euros, pertencente à sócia Maria Olga Rosas de Lou-
reiro Ramos Amorim Colmonero.

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

Esta certidão está conforme o original.

31 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000121040

MEGAJOTA � CONSULTORES E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9302/
941007-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503319856; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 153/011227.

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 realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio.

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

Esta certidão está conforme o original.

1 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000121039

ANTHONY EZZARD CONSULTING EXPERTISE
CONSULTADORIA DE GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 144-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504867997.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000121038

DOSDIN � SOCIEDADE DE ESTUDOS E GESTÃO
DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3092-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501515860.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

5 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121030

PATRICK THOMPSON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 828-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500212996; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 248/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, tendo o capital sido
reforçado com 14 460$, por entradas em dinheiro, pelos sócios, na
proporção das quotas, tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 30 000 euros, cor-
respondente à soma de três quotas: duas do valor nominal de
12 000 euros, uma de cada um dos sócios, Patrick William Edwin
Conoboy Knott Thompson e Michael Brian Mac Donagh Mollet e
outra do valor nominal de 6000 euros do sócio Manuel José Noguei-
ra Rodrigues.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000121027

BESTEIROS & SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5092-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501663363; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/011012.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: redenominação do capital com reforço.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, por incorpora-

ção de prestações suplementares, subscrito pelos sócios em partes
iguais.

Sócios e quotas:
1) Manuel Florência Besteiros, 2500 euros;
2) Maria Manuela Dias de Sequeira Lopes Besteiros, 2500 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000121023
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RODRIGUES PEDREIRA & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5355-
-Oeiras; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 64/011010.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: redenominação com reforço de capital.
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, por incorpora-

ção de reservas livres, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Sócios e quotas:
1) Álvaro Joaquim Sobral, 2500 euros;
2) Maria Antonieta Proença Sobral, 2500 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000121022

O. C. E. O. P. � OEIRAS, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 881-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504688766.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121020

R. C. L. � REUNIÃO E COMÉRCIO DE COMPONENTES
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4773-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501443851.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

9 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121011

OUTRO ESPAÇO � DECORAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE QUADROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 629-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504146807.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121009

DIAFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
E DE DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8724-
-Oeiras.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121007

MARCAOTEL � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6345-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502256249.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121005

CONSTRUÇÕES DE J. MACHADO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1615-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500073007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

9 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121003

EXPOIMAGEM � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE OBRAS GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9206-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503343820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000121002

EUROMEDICE, EDIÇÕES MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8402-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503080730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

11 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120996

PARQT � PARQUES DE ESTACIONAMENTO
DE TOMAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 700-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504664972.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

11 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120993

ARIOSTO � INFORMÁTICA E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7735-
-Oeiras.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120992
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ALLTECHADITIVOS � ALIMENTAÇÃO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8276-
-Oeiras.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

4 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120991

CORES DA CASA, ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 081-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504810588.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120990

STE-BELÉM � COMÉRCIO DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7762-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502845163.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120989

JOÃO R. � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 818-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503887196.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120988

MODAS VALDETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1795-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500386331.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120987

PORTEFER, FERRAGENS DE PORTALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8532-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500831505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

4 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120986

PALMA CARPINTEIRO � CUIDADOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 686-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504556312.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

4 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120985

DISFARCE � PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 739-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504174746.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

4 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120984

SÓCIA E SÓCIA � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 700-
-Oeiras; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 50/020529.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 2.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito por ambas as sócias.
Sócias e quotas:
1) Ilídia de Fátima Dias Alves Bento � 2500 euros;
2) Aida Maria Rodrigues Batista Pires � 2500 euros.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

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

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000120983

SOQUEBRAND � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 014-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504028952.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

4 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120982

ALTERSTATUS � SAÚDE, EDUCAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 564-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/021016.

Certifico que entre:
1) Manuel Joaquim Costa Guerreiro;
2) Maria Antónia Cardoso Frasquinho,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALTERSTATUS � Saúde, Edu-
cação e Desenvolvimento Pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros Vo-
luntários de Algés, 19, 1.º, esquerdo, freguesia de Algés, concelho de
Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços clínicos
e reabilitativos; concepção, organização e realização de programas
de saúde e do bem-estar, acções de formação e de educação de saúde,
marketing da saúde, artigos de saúde e materiais afins à promoção
da saúde; investigação em saúde e educação; consultoria nos domíni-
os da saúde e da educação; formação profissional em saúde e educa-
ção, recrutamento e colocação de profissionais nestes domínios;
acções de desenvolvimento pessoal integrado.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 267 � 18 de Novembro de 2003 24 762-(361)

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, 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 � 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 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.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898694

ROCIO ALVAREZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 569-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/021017.

Certifico que por Rocio Alvarez Rodriguez foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rocio Alvarez, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Alegre, 24, bloco D, 3.º,
esquerdo, no lugar e freguesia de Algés, 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

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
de medicina dentária, designadamente ortodoncia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898724

COOTL � CENTRO DE ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO
DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 513-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/021002.

Certifico que entre:
1) Maria Teresa Nobre Paulo Rodrigues Maia;
2) Luís Miguel Costa Menano Maia,

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 COOTL � Centro de Orien-
tação e Ocupação de Tempos Livres, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Estêvão Lopes, 7,
freguesia de Linda-a-Velha, 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

O objecto da sociedade consiste em creche, jardim-de-infância,
actividades de tempos livres e outras actividades educativas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5500 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2750 euros cada uma e uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios, ou
destes para a sociedade, ou para sociedades totalmente detidas, di-
recta ou indirectamente, pelos sócios.

2 � A cessão, total ou parcial, de quotas a terceiros, com excep-
ção dos referidos no número anterior, depende de prévio consenti-
mento da sociedade, tendo os sócios direito de preferência na sua
aquisição.

3 � Para efeitos do exercício do direito de preferência descrito
no número anterior, o sócio cedente deverá notificar os outros só-
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cios da sua intenção de ceder, total ou parcialmente, a sua quota,
por carta registada com aviso de recepção, enviada com 15 dias de
antecedência sobre a projectada venda, devendo os restantes sócios,
por sua vez, exercer o seu direito de preferência no prazo máximo
de oito dias, contados da data de recepção da carta mencionada, sob
pena de caducidade.

ARTIGO 6.º

1 � A convocação das assembleias gerais compete a qualquer
gerente e deverá ser feita por carta registada expedida com aviso de
recepção, com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � As deliberações serão tomadas por maioria simples do capi-
tal presente ou representado, com a excepção dos casos em que a lei
exija maioria qualificada.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898716

VCM, CONSULTORES DE COMUNICAÇÃO
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 601-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/021028.

Certifico que entre:
1) Vítor Manuel Abrantes de Lemos Pantoja;
2) Fernando Manuel dos Santos Torrão Carla;
3) Carlos Armando Picoito Bizarro;
4) Catarina Godinho de Sena 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 de VCM, Consultores de Comu-
nicação Associados, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Amélia Rey Colaço,
46, 10.º, esquerdo, no lugar e 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, po-
dendo a mesma criar e 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 na prestação de serviços na área
da publicidade, consultadoria de publicidade e marketing, produção
de materiais de publicidade, áudio, vídeo e impresso, bem como a
organização de eventos, congressos e seminários, sem instalações
próprias. Análise, planeamento e compra de espaço publicitário em
meios publicitários, produção de edições.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 8000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais do
valor nominal de 2000 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando Manuel dos
Santos Torrão Caria.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898732

TRANSHIPPING � PLANEAMENTO DE CARGA
E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 606-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/021029.

Certifico que entre:
1) Fernando Manuel Ascenso Mota;
2) João Carlos Pereira Judicibus,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSHIPPING � Planeamento
de Carga e Logística, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Oeiras, na Rua da Quinta das
Palmeiras, 98, rés-do-chão, direito, freguesia de Oeiras e São Julião
da Barra, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser 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 no planeamento de carga e logís-
tica.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas: uma do valor nominal de 25 500 euros, pertencente ao sócio
Fernando Manuel Ascenso Mota, e outra do valor nominal de
24 500 euros, pertencente ao sócio João Carlos Pereira Judicibus.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando Manuel
Ascenso Mota.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898759
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PREÂMBULO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS
E REVISTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 602-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/021028.

Certifico que por Catarina Alexandra Guerra Barosa Rocha Neves
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos
constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Preâmbulo, Edição e Publicação
de Livros e Revistas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Norton
de Matos, 19, 2.º, esquerdo, em Miraflores, freguesia de Algés, con-
celho 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

O objecto da sociedade consiste na edição e publicação de livros
e revistas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia, sem remuneração.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898740

NICTECMAR TECNOLOGIA E PERFORMANCE
NO SURF, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 597-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 68/021025.

Certifico que por Alexandre Bruno Pinto Pedrosa Pereira Nico
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos
constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nictecmar Tecnologia e
Performance no Surf, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João das Regras, 26,
Cruz Quebrada-Dafundo, freguesia da Cruz Quebrada-Dafundo, con-
celho 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 prestação de serviços na tecnolo-
gia e no desenvolvimento do surf; gestão de ginásio de musculação e
yoga; comércio de equipamento técnico para o surf e bodyboard e
produtos alimentares, bem como a sua importação como exporta-
ção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898767

FILANTIC � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FILTROS
E MATERIAL DE QUEIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 771-Oei-
ras; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 58/011022.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: redenominação com reforço.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, por incorporação

de resultados transitados.
Sócios e quotas:
1) Bento Maria Neca Esteves � 2500 euros;
2) Maria Fernanda de Almeida Canento Esteves � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000120981

DIAS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1561-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500341478; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 60/011010.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 402 410$, realizado por

incorporação de reservas livres.
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Sócios e quotas:
1) Álvaro Franco Travancas � 2500 euros;
2) Maria Emília de Jesus Ferraz Travancas � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000120980

INDÚSTRIAS HOTELEIRAS BUNGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2751-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500606250; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 4/011017.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: redenominação com reforço.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 502 410$, por incorpora-

ção de prestações suplementares, subscrito pelos sócios na propor-
ção das suas quotas.

Sócios e quotas:
1) César Rodrigues Henriques � 3333,25 euros;
2) Manuel Dias Branco � 1666,75 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000120972

ALBUQUERQUE DESIGNERS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8218-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503018937; apresen-
tação n.º 7102/03 de 140901.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 1999 e 2000, em relação à sociedade
em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000120971

CARTORUMO � CARTOGRAFIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 387-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504302744; apresen-
tação n.º 7089 de 130901.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000120970

TÁXIS VIÚVA MENDONÇA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7239-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500453683; apresen-
tação n.º 7113 de 140901.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1998, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000120969

ECBIO � EMPRESA DE CONSULTORIA
EM BIOTECNOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 914-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504473379; apresen-
tação n.º 7100 de 140901.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000120967

CINCO AO RIO � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 451-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503269751; apresen-
tação n.º 7123 de 140901.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000120965

SOCIGESTE � SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE REFEIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 755-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504215965; apresen-
tação n.º 7125 de 140901.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000120963

LABIM � LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5834-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502010525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

2 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120962

CES � COSTA & SEABRA REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8123-
-Oeiras.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

2 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120959
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L. M. COSTA TEIXEIRA � GABINETE
DE ARQUITECTURA E ESTUDOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 207-
-A-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502211822.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

1 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120957

ANTÓNIO M. SANCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4888-
-Oeiras.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

2 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000120955

CARLOS ROSA & CARLA ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9349-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503398853; apresen-
tação n.º 7498/010927.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000120954

M. T. M. PORTUGAL � MERCADO DE TRADUÇÕES
MULTILINGUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 638-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503818380; apresen-
tação n.º 7098 de 140901.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000120952

CORREIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4477-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501331468.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000120951

LUBIDENTE CENTRO DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8694-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503156558; apresen-
tação n.º 6992/93/070901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas aos exercícios
dos anos de 1998 e 1999.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000120949

ESTEVE FARMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 050-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502783613; apresen-
tação n.º 6968/050901.

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. 3000120948

MATILDE GONÇALVES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 394-Oei-
ras; identificação de pessoa colectiva n.º 500568286; apresentação
n.º 6981/060901.

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. 3000120947

ANTELMAR ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 59 304-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502055588; apresen-
tação n.º 7012/070901.

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. 3000120945

MIDASTEL COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 297-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504835823; apresen-
tação n.º 7061/120901.

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. 3000120944

OS TRABALHOS DE HÉRCULES DESIGN
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9556-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503469556; apresen-
tação n.º 7068/120901.

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. 3000120943
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BODY INSIDE AND OUT SALÃO DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 580-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504147242; apresen-
tação n.º 7082/130901.

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. 3000120942

FERREIRAS & MAGALHÃES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 242-Oei-
ras; identificação de pessoa colectiva n.º 500114706; apresentação
n.º 6969/050901.

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. 3000120941

OCIDENTAL � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7313-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503123285; apresen-
tação n.º 7043 de 120901.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000120939

EPRAU � EQUIPAMENTOS, PROCESSOS
E AUTOMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4353-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501277080.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120938

YOHANN.P III � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 563-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 77/030625.

Certifico que entre:
1) YOHANN.P II � Gestão e Exploração de Franquias, L.da;
2) Yohann Moise Peres,

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Tipo social e denominação

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade por quotas e
adopta a denominação social de YOHANN.P III � Cabeleireiros, L.da

ARTIGO 2.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade tem a sede na Estrada da Marginal, 76, Alto do
Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

2 � Por deliberação da gerência a sede social pode ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho do território
nacional e aí estabelecer agências, sucursais, delegações ou outras
formas de representação.

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a exploração de cabeleireiros, co-
mercialização de produtos de beleza e outras actividades similares.

ARTIGO 5.º

Por simples deliberação da gerência a sociedade pode adquirir
participações em sociedades com objecto igual ou diferente do aci-
ma referido, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, cessão e amortização de quotas

ARTIGO 6.º

Capital social e sua representação

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 2600 eu-
ros, pertencente à sócia YOHANN.P II � Gestão e Exploração de
Franquias, L.da, e uma quota do valor nominal de 2400 euros, per-
tencente ao sócio Yohann Moise Peres.

ARTIGO 7.º

Cessão e divisão de quota

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas pode ser feita livremen-
te entre os sócios.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade, os sócios não cedentes têm direito de preferência na
aquisição das quotas a ceder.

3 � É livre a divisão de quotas para efeitos de transmissão, ob-
servadas as formalidades legais.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade pode amortizar ou adquirir a quota ou as quotas
de cada um dos sócios, desde que totalmente liberadas, sempre que
venha a verificar-se algum ou alguns dos factos a seguir menciona-
dos:

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 deste artigo, acrescerá ou será diminuído o dos eventuais crédi-
tos ou débitos que o sócio visado detenha a qualquer título perante
a sociedade, 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
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quatro prestações semestrais, sucessivas e iguais, sem juros, ven-
cendo-se a primeira no prazo de 60 dias após a respectiva delibe-
ração.

5 � A amortização considerar-se-á validamente operada com o
pagamento das prestações referidas no número anterior.

CAPÍTULO III

Deliberações dos sócios e gerência

ARTIGO 9.º

Prestações suplementares

A assembleia geral poderá deliberar a realização pelos sócios de
prestações suplementares até ao montante máximo de 100 000 eu-
ros.

ARTIGO 10.º

Distribuição de lucros

Os lucros apurados anualmente terão a aplicação que for delibera-
da em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer geren-
te, por sua iniciativa ou a pedido dos sócios.

2 � As assembleias gerais, para as quais a lei não prescreva ou-
tros prazos e formalidades especiais, serão convocadas por carta re-
gistada, enviada aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

3 � Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral realizada sem
formalidades prévias de convocação, nos termos da lei.

4 � O sócio poderá fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer pessoa, mediante simples carta, por ele assinada, diri-
gida à assembleia.

ARTIGO 12.º

Deliberação dos sócios

Na falta de disposição legal ou estatutária em contrário, as delibe-
rações sociais serão tomadas por maioria dos votos correspondentes
ao capital social.

ARTIGO 13.º

Representação da sociedade

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 em 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 14.º

Competência

Compete, em geral, à gerência exercer os mais amplos poderes de
gestão, praticando todos os actos tendentes à realização do objecto
social e, em especial:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e ope-
rações compreendidas no âmbito do seu objecto social;

b) Celebrar todo o tipo de contratos;
c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento, reali-

zar outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei e
abrir contas, dispor de saldos em qualquer banco, bem como sacar,
aceitar, endossar, negociar e descontar ou protestar letras de câm-
bio, livranças e cheques;

d) Contratar os trabalhadores da sociedade, estabelecendo as res-
pectivas condições contratuais e exercer o correspondente poder
directivo e disciplinar;

e) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos;

f) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral, além de outorgar em nome da so-
ciedade todas as escrituras e documentos públicos ou privados;

g) Determinar e conformar a prestação pela sociedade de servi-
ços técnicos de administração e gestão a todas ou algumas das socie-
dades em que ela detenha participações ou com as quais haja cele-
brado contratos de subordinação;

h) Comprar e vender imóveis, quer se destinem ou não ao uso de
instalações da sociedade.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898856

BEALEX � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 621-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030723.

Certifico que entre:
1) Rui Filipe Martins Ferreira;
2) Anabela Pereira Plácido Ferreira;
3) Alexandre Plácido Ferreira;
4) Beatriz Plácido Ferreira,

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

1.º

A sociedade adopta a denominação BEALEX � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede na freguesia de São Domingos de
Rana, concelho de Cascais, na Rua Principal, Vivenda Rui Filipe,
1164.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas,
subempreitadas, compra e venda e urbanização de terrenos para
construção e revenda dos adquiridos para esse fim. Compra e venda
de imóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Rui Filipe Martins
Ferreira;

b) Uma de 2500 euros, pertencente à sócia Anabela Pereira Plá-
cido Ferreira;

c) Uma de 22 500 euros, pertencente ao sócio Alexandre Plácido
Ferreira; e

d) Uma de 22 500 euros, pertencente à sócia Beatriz Plácido
Ferreira.

4.º

1 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
mudada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

2 � As assembleias gerais são convocadas por carta registada com
aviso de recepção e com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme deliberação social, e a sua representação,
em juízo e fora dele, cabe aos gerentes, sócios ou não sócios, desig-
nados em assembleia geral, sendo necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes para que se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos.

2 � São desde já nomeados gerentes os sócios Rui Filipe Martins
Ferreira e Anabela Pereira Plácido Ferreira.

6.º

Em caso de morte, arrolamento, arresto, penhor ou penhora de
quota, poderá a sociedade amortizá-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir
por sócio ou por terceiro.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005894958
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BARBEARIA CLÁSSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 541-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 79/030612.

Certifico que entre:
1) Olga Maria Casquinha Fernandes;
2) Lino António Salema Noronha Tudela,

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

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, a instruir a escritura exarada em 7 de Abril
de 2003, no 4.º Cartório Notarial de Lisboa.

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação Barbearia Clássica, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem sede na Avenida de Clotilde, edifício do
Centro de Congressos do Estoril, loja D, freguesia do Estoril, conce-
lho de Cascais.

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

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a exploração de estabelecimentos
de barbearia e de actividades conexas.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social corresponde a 5000 euros e encontra-se in-
tegralmente subscrito e realizado em dinheiro.

2 � O capital social encontra-se dividido em duas quotas, nos
seguintes termos:

a) Uma quota com o valor nominal de 2500 euros, pertencente a
Lino António Salema Noronha Tudela; e

b) Uma quota com o valor nominal de 2500 euros, pertencente a
Olga Maria Casquinha Fernandes.

ARTIGO 5.º

Suprimentos

A realização de suprimentos, que é meramente facultativa, depende
de prévia deliberação da assembleia geral que aprove os respectivos
montantes, remuneração, prazo de reembolso e demais termos e
condições.

ARTIGO 6.º

Gerência e secretário

1 � A gerência é exercida por um ou mais gerentes, com ou sem
remuneração, de acordo com deliberação da assembleia geral.

2 � A assembleia geral pode deliberar que a remuneração de um
ou mais gerentes consista, total ou parcialmente, em participação
nos lucros de exercício da sociedade.

3 � A sociedade obriga-se:
a) Em caso de gerência singular, com a assinatura ou intervenção

de um gerente; e
b) Em caso de gerência plural, nos actos ou contratos de valor

até 500 euros, com a assinatura ou intervenção de um gerente; nos
actos ou contratos de valor superior a 500 euros, com a assinatura
ou intervenção de dois gerentes.

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

a) Adquirir, locar, alienar, trespassar, tomar de trespasse, permu-
tar ou onerar, por qualquer forma, quaisquer bens móveis, estabele-
cimentos comerciais ou direitos, incluindo, mas sem limitação, veí-
culos automóveis;

b) Adquirir, alienar, permutar ou onerar, por qualquer forma, par-
ticipações em sociedades de responsabilidade limitada, nacionais ou
estrangeiras, ainda que com objecto diferente do objecto social ou
reguladas por leis especiais;

c) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e
financiamentos e realizar quaisquer operações de crédito comercial;

d) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros títulos de
crédito;

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

f) Constituir mandatários para a celebração de quaisquer actos ou
contratos ou categorias de actos ou contratos;

g) Representar, transigir, desistir ou confessar em quaisquer litígi-
os, ainda que não tenham atingido a fase contenciosa, e comprome-
ter a sociedade em árbitros.

5 � A gerência não tem poderes para obrigar a sociedade em actos
ou contratos estranhos ao objecto social, incluindo letras de favor,
fianças ou avales.

6 � O secretário da sociedade e o suplente são designados pela
assembleia geral e têm as competências definidas na lei.

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

1 � Sem prejuízo do disposto na lei sobre deliberações unânimes
e assembleias universais e salvo nos casos em que outras formalida-
des sejam imperativas, as assembleias gerais são convocadas por carta
registada dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedên-
cia, indicando os assuntos sobre os quais esse órgão se deve pronun-
ciar.

2 � Os sócios podem fazer-se representar voluntariamente em
assembleia geral por qualquer pessoa.

ARTIGO 8.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios.
2 � A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da

sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, caso não seja exercido, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 9.º

Amortização e aquisição de quotas

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota:
a) Se essa quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer outra

forma de apreensão judicial;
b) Se essa quota tiver sido cedida com violação do disposto no

artigo 8.º ou da lei em vigor;
c) Se o seu titular a tiver adquirido a algum dos sócios em resul-

tado de processo judicial ou arbitral;
d) Em caso de falência, interdição, inabilitação ou contumácia do

respectivo titular ou, em caso de contitularidade, de qualquer deles.
2 � A contrapartida da amortização, calculada nos termos legais,

é realizada em seis prestações trimestrais iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira três meses após a data da respectiva delibe-
ração.

ARTIGO 10.º

Dissolução e liquidação

Em caso de dissolução da sociedade são imediatamente elaborados
o balanço e as contas reportados à respectiva data, convocando-se
uma assembleia geral para deliberar sobre:

a) O referido balanço e contas;
b) A nomeação de um ou mais liquidatários, sua remuneração e

fixação dos respectivos poderes;
c) A forma de proceder à liquidação e o respectivo prazo;
d) Outras matérias previstas na lei.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005835650

ALVES & CERDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1676-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500765278; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 62/011217.

Certifico que foi registado o seguinte:
8 � Apresentação n.º 62/011217.
Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
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Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-
crito pelos sócios em partes iguais.

Sócios e quotas:
1) Francisco Dionísio Carrilho Nunes Morgado � 2500 euros;
2) Manuel de Jesus Fernandes Pires � 2500 euros.

Certifico ainda que foram depositados os documentos referentes
à prestação de contas do exercício de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

12 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 1000201232

FÁBRICAS TRIUNFO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 137/
020625; inscrições n.os 53 e 54; números e data das apresentações:
3 e 4/020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do contrato, alterando os artigos 2.º e 3.º, e nome-
ação dos órgãos sociais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Bairro de São Carlos, freguesia de
Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra, podendo o conselho
de administração transferi-la para qualquer local, dentro do conce-
lho ou concelhos limítrofes, e, bem assim, instalar fábricas, labora-
tórios ou oficinas e estabelecer sucursais, agências, delegações ou
qualquer outra espécie de representação, onde e quando entender mais
conveniente aos interesses sociais.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção, transformação,
comércio e distribuição de produtos agro-alimentares e de alimentos
compostos para animais, bem como as actividades acessórias e com-
plementares e ainda a gestão de empresas de que seja sócia, asso-
ciada ou credora e a gestão de títulos ou partes sociais que lhe per-
tençam.

2 � A sociedade fica autorizada a adquirir participações em so-
ciedades com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especiais
e, bem assim, a participar em agrupamentos complementares de
empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico.

Conselho de administração: presidente, Manuel Alfredo da Cunha
José de Mello, casado, residente na Rua de Sant�Ana à Lapa, 11,
Lisboa; vogais: António Manuel Rodrigues Simões, casado, residente
na Rua da Ermida, 85, São Mamede de Infesta, António de Maga-
lhães Pires de Lima, divorciado, residente na Rua do Dr. António
Martins, 16-A, Monte Estoril, António Armando Franco Jorge,
casado, residente na Travessa da Cova da Moura, 32, 2.º, esquerdo,
Lisboa, e José de Brito Ribeiro, casado, residente na Rua de Vicente
Arnoso, 104, 4.º, São João do Estoril.

Fiscal único: Leopoldo Alves & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede na Avenida da República, 48, 1.º,
esquerdo, Lisboa, representada por Leopoldo de Assunção Alves,
casado, revisor oficial de contas; fiscal suplente, João Augusto &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por Jeaneric Gaign, revisor oficial de contas, casado, Avenida da Praia
da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa.

Prazo: quadriénio de 2001-2004.
Data: 12 de Novembro de 2001.

2 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 1000152005

EURA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3254-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501601961.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Esta certidão está conforme o original.

2 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000078367

DROGARIA E PERFUMARIA LILIUGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2207-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500088209.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120937

GRAFILIS � REPRODUÇÃO E ARTES GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4836-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501547959.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120936

PROSECORE � PROJECTOS, SERVIÇOS, COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 837-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504219740.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 1999-2000.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120935

BERGANO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 393-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503967122.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120931

GÁSRENTIL � DESINFESTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 879-
-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120930

MARKETZONE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 448-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504429914.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120929
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MALHAS MATOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2976-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500651523.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

24 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000120927

MANUEL ANTÓNIO DA COSTA BATISTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6504-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502340738.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000120925

PEIXOTO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4236-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501157395.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000120923

LETRA DE MÉDICO � ORGANIZAÇÃO
DE CONGRESSOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 165-
-Oeiras.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

26 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000120921

TECNOPISOS � CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 162-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503688061.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

24 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000120918

PT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 074-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504585690; apresen-
tação n.º 6821/290801.

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. 3000120910

PEC PRODUTOS PECUÁRIOS DE PORTUGAL,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9546-
-Oeiras; apresentações n.os 6816 e 6817 (consolidadas de 2000)/
290801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000 e contas consolidadas de 2000.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000120905

PEC TEJO INDÚSTRIA DE PRODUTOS PECUÁRIOS
DE LISBOA E SETÚBAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9669-
-Oeiras; apresentações n.os 6818 e 6819 (consolidadas de 2000)/
290801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000 e depósito de contas consolidadas.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000120902

ENGIARTE � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 155-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502128623; apresen-
tação n.º 6868/300801.

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. 3000120899

MOVENSIS � SERVIÇOS DE APOIO
A COMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 646-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505065010; apresen-
tação n.º 6874/300801.

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. 3000120898

FORMA LABORATÓRIOS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 425-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501911898; apresen-
tação n.º 6883/300801.

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. 3000120896
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AUTO TÁXIS PROGRESSO DE OEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2824-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500537097; apresen-
tação n.º 6849/300801.

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. 3000120894

ORTOEIRAS � ARTIGOS ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 057-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503652504; apresen-
tação n.º 6863/300801.

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. 3000120893

BETACONSTROI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7206-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502641010; apresen-
tação n.º 6852/300801.

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. 3000120892

PASTELARIA NEUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5507-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501838848.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120891

CARLISMA � TRANSPORTE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 496-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504314084.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120890

ONISAC � EMPRESA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4595-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501404589.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120888

DOMINGOS SANTOS & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1413-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500641242.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120886

ABEL DOS SANTOS � CONSULTADORIA
E TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 371-
-Oeiras.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120885

CAFETARIA LEPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9814-
-Cascais.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120884

LEVA E TRÁS � LAVANDARIA E ENGOMADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 261-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504920383.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120883

NEXT IMAGE, CONSULTORIA DE IMAGEM
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 956-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504682598.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120882

ONDAGEST � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5764-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502651393.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120881



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 267 � 18 de Novembro de 200324 762-(372)

GUIDIZÉ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8032-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502956119.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000120880

O ESPÍRITO DA LUZ � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DECORATIVOS, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 562-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/021015.

Certifico que por Susana Miriam Quintela Bernardo foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e tipo social

A sociedade adopta a denominação O Espírito da Luz � Comér-
cio de Artigos Decorativos, Importação, Exportação, Sociedade Uni-
pessoal, L.da, e é constituída sob a forma de sociedade unipessoal
por quotas.

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Actor Chaby Pinheiro,
2, 2.º, direito, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

2 � Por decisão da gerência a sede social pode ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como esta-
belecer ou encerrar sucursais, escritórios, agências ou quaisquer ou-
tras formas de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a comercialização de artigos de de-
coração, mobiliário, artesanato, importação, exportação e represen-
tações comerciais.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, representado por uma quota única com o valor
nominal de 5000 euros de que é titular a sócia única, Susana Miriam
Quintela Bernardo.

CAPÍTULO III

Decisões da sócia única e gerência

ARTIGO 6.º

Administração da sociedade

1 � A administração da sociedade compete a um ou dois gerentes
eleitos por períodos de três anos, podendo ser reeleitos uma ou mais
vezes, remunerados ou não, conforme for decidido pela sócia única.

2 � A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente.
3 � Aos gerentes é vedado obrigar a sociedade em negócios de

favor, prestação de avales, fianças e garantias ou em quaisquer ou-
tros actos alheios ao objecto social.

ARTIGO 7.º

Decisões da sócia única

1 � A sócia única exerce as competências conferidas por lei às
assembleias gerais, incluindo a designação de gerentes.

2 � As decisões da sócia única de natureza igual às deliberações
da assembleia geral devem ser registadas em acta por ela assinada.

ARTIGO 8.º

Negócios com a sócia única

A sociedade fica desde já autorizada a celebrar negócios com a
sócia única, nos termos e com os limites previstos no artigo 270.º-F
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Designação de gerentes

Ficam desde já nomeados gerentes da sociedade para o triénio de
2002-2004: Susana Miriam Quintela Bernardo, casada, residente na
Rua do Actor Chaby Pinheiro, 2, 2.º, direito, em Linda-a-Velha, e
Manuel Baptista Bernardo, casado, residente com a anterior.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 10.º

Disposições transitórias

Os gerentes ficam desde já autorizados a proceder ao levantamento
do capital social da conta bancária da sociedade para fazer face às
despesas inerentes à constituição e registo da sociedade, bem como
ao início da actividade.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005835676

ONDA NORTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 565-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/030626.

Certifico que entre:
1) Francisco da Silva Freire;
2) António Casaleiro Ramos,

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

1.º

A sociedade adopta a firma Onda Norte � Construções, L.da, e
tem a sua sede na Avenida do Engenheiro António de Azevedo
Coutinho, 406, freguesia e concelho de Cascais.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra de prédi-
os para revenda e gestão imobiliária.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 5000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a car-
go de ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo
suficiente a assinatura de qualquer um deles para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2002554196
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INFROCONSTRÓI � INFRAESTRUTURAS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 441-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/030507.

Certifico que entre:
1) Paula Cristina Leite Frutuoso;
2) Alberto Sousa Ramos,

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação INFROCONSTRÓI �
Infraestruturas e Construções, L.da, tem a sua sede social na Estrada
da Conceição da Abóboda, letras M. N. L., na freguesia de São Do-
mingos de Rana, concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: empreiteiro de obras públicas e cons-
trução civil e infra-estruturas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 74 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor de 37 000 euros, pertencentes uma ao sócio Alberto Sousa
Ramos e outra pertencente à sócia Paula Cristina Leite Frutuoso.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios; a
cessão a estranhos fica dependente do expresso consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência e, não queren-
do ela ou não podendo legalmente exercê-lo, o mesmo direito é
conferido aos sócios individualmente.

ARTIGO 5.º

Dado o falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade,
caso não proceda à amortização da quota, continua com os herdei-
ros do falecido ou o representante do interdito, devendo aqueles, de
entre si, nomear um que a todos represente.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, incumbirá a ambos os sócios, sendo
necessárias as suas assinaturas conjuntas dos dois gerentes para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica com a faculdade de constituir mandatários e ou
procuradores nos termos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
cauções, fianças, subfianças, abonações ou qualquer outro acto estra-
nho aos negócios sociais, devendo tais actos, se forem praticados,
ser considerados da responsabilidade pessoal e exclusiva do sócio ou
sócios que nele tenha ou tinham intervindo e nulos em relação à
sociedade.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios
com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

Dos lucros líquidos apurados em cada balanço, depois de deduzida
a reserva legal, poderão os sócios deliberar a formação, constituição
ou reforço de outras reservas.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2003156925

PAVIVAZ � PAVIMENTOS E REMODELAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 537-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/030507.

Certifico que entre:
1) Acácio Vaz;
2) Yolanda Maria da Silva Neves Fernandes,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela denominação PAVIVAZ � Pavi-
mentos e Remodelações, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Vi-
cente, 48, Cruz da Popa, freguesia de Alcabideche, concelho de
Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como podem ser criadas ou encerradas sucursais, filiais, agênci-
as, delegações, escritórios ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de materiais de
construção civil, importação e exportação dos mesmos e trabalhos
de aplicação dos referidos materiais em obras de restauro ou remo-
delações e aplicação de pavimentos.

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 um dos sócios, Acácio Vaz e Yolanda
Maria da Silva Neves Fernandes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer ou-
tras sociedades, quer com o mesmo objecto, quer com objecto dife-
rente, em agrupamentos complementares de empresas, agrupamen-
tos europeus de interesse económico, bem como adquirir ou alienar
acções, quotas ou obrigações de outras sociedades, e realizar sobre
elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência, em primei-
ro lugar, e depois dela aos sócios não cedentes, nas cessões onero-
sas.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 000 euros, por unanimidade
dos votos representativos do capital social.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios,
desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo entre a sociedade e o seu titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada, arrolada ou, de qual-

quer modo, sujeita a procedimento judicial;
c) No caso de morte, falência, interdição ou inabilitação do seu

titular;
d) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade.
2 � As quotas amortizadas figurarão como tal no balanço, po-

dendo a sociedade, em vez disso, adquiri-las ou fazê-las adquirir por
sócios ou por terceiros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 267 � 18 de Novembro de 200324 762-(374)

ARTIGO 9.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2003181946

CENTRAL X � COSMÉTICA E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 056-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 100/021213.

Certifico que entre:
1) Paula Alexandra Pina Teixeira da Silva;
2) Paula Elisabete Pina Teixeira da Silva;
3) Noémia Paula Pina Teixeira da Silva Leite;
4) José Fernando Pina Teixeira da Silva,

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

1.º

A sociedade adopta a firma Central X � Cosmética e Moda, L.da,
com sede à Rua de Guilhermina Gomes Fernandes, lote 5, loja D,
freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como poderá abrir ou encerrar filiais, sucur-
sais, agências ou qualquer outra forma de representação social, no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na venda de produtos cosméticos, lingerie,
reuniões para venda em casas particulares e estabelecimentos co-
merciais.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em quatro quotas iguais cada uma no valor
nominal de 1250 euros, pertencentes uma à sócia Paula Alexandra
Pina Teixeira da Silva, uma à sócia Paula Elisabete Pina Teixeira da
Silva, uma à sócia Noémia Paula Pina Teixeira da Silva Leite e outra
ao sócio José Fernando Pina Teixeira da Silva.

4.º

Na cessão de quotas a favor de estranhos, em primeiro lugar, a
sociedade e, em segundo, ao sócio cedente, fica reservado o direito
de preferência.

5.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica afecta às sócias Paula Alexandra Pina
Teixeira da Silva e Paula Elisabete Pina Teixeira da Silva, ora no-
meadas gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, são obrigatórias as assinaturas conjuntas de dois ge-
rentes.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais a gerência pode,
nomeadamente:

a) Comprar, vender ou permutar quaisquer bens imóveis ou mó-
veis, incluindo viaturas automóveis;

b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais ou rescindir os
respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou
industriais;

d) Celebrar contratos de leasing; e
e) Confessar, desistir ou transigir, em juízo ou fora dele.
§ 3.º Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em fian-

ças, abonações, letras de favor e outros actos e contratos estranhos
aos negócios sociais.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização da respecti-
va quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular.

7.º

A gerência fica com a faculdade de movimentar o capital social
antes do registo para fazer face a despesas com a escritura, registo
e instalação da própria sociedade.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005835544

ARDÍSIA � PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 091-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/030102.

Certifico que entre:
1) Nélia Maria Rosado José de Abreu;
2) Mariana Capitão de Salles,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARDÍSIA � Promoção e Orga-
nização de Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Júlio Moreira, 11, 2775-
-596 Carcavelos, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

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
de representação que se mostram necessárias para a prossecução do
seu objecto, dentro do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços ligados
ao acolhimento turístico, organização de visitas a museus, monu-
mentos históricos e outros locais de interesse turístico, organização
de eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se inteiramente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 2550 euros, pertencente à sócia Nélia Maria Rosado José
de Abreu, e outra de 2450 euros, pertencente à sócia Mariana Capi-
tão de Salles.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias, Nélia Maria
Rosado José de Abreu e Mariana Capitão de Salles.

3 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas 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

As cessões 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 a quota de qualquer sócio quan-
do esta for sujeita a arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida ou quando for cedida sem consentimento da sociedade.

2 � O valor da amortização é o que resultar do último balanço
da sociedade.

ARTIGO 8.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 que a
todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indi-
visa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 267 � 18 de Novembro de 2003 24 762-(375)

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.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005835510

OS SALTITÕES, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 311-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/030321.

Certifico que entre:
1) João António Moura Faria da Silva;
2) Ana Filipa Cardona Lopes da Silva,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Os Saltitões, Comércio de Ves-
tuário e Artigos Desportivos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Relvas, 14, 3.º,
lugar e freguesia da Parede, concelho de Cascais.

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 no comércio de vestuário e arti-
gos desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

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.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2003261885

JETLAM � CONSUMÍVEIS PARA IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 500-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/030814.

Certifico que entre:
1) António José Beggovich do Sacramento Monteiro;
2) António José Monteiro Azevedo,

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JETLAM � Consumíveis para Im-
pressão, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Gaspar, 20,
freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro, e mudar a sede, den-
tro do mesmo concelho ou para outro limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em importação, comércio e distribuição
de equipamentos e consumíveis para impressão digital de grande
formato e acabamento. Expositores e acessórios.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
António José Beggovich do Sacramento Monteiro e António José
Monteiro de Azevedo.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos sócios, António José Beggovich do Sacramento Monteiro e
António José Monteiro de Azevedo.

2 � Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta,
em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo, o direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � Mediante deliberação dos sócios pode a sociedade amortizar
qualquer quota nos seguintes casos:

a) Falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Divórcio ou separação judicial de pessoas e bens, se a quota

não for adjudicada ao respectivo titular.
2 � O valor da quota a amortizar será determinado pelo balanço

especialmente elaborado para o efeito e será pago em seis presta-
ções trimestrais, vencendo-se a primeira 30 dias após a data da de-
liberação, salvo em qualquer caso de acordo escrito diverso entre a
sociedade e o sócio seu representante legal.

ARTIGO 8.º

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

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005797790

YOHANN.P II � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE FRANQUIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 519-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 85/030603.

Certifico que entre:
1) Yohann Moise Peres;
2) Tatiana Chehab Peres,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma YOHANN.P II � Gestão e Ex-
ploração de Franquias, L.da, e tem a sua sede na Estrada da Marginal,
76, Alto do Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais, e durará
por tempo indeterminado.

2 � Por deliberação da gerência a sede social pode ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração e gestão de franquias,
representações, importações e exportações, bem como a prestação
de serviços conexos.

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 4900 euros, pertencente ao
sócio Yohann Moise Peres;

b) Uma quota no valor nominal de 100 euros, pertencente à só-
cia Tatiana Chehab Peres.

ARTIGO 5.º

A assembleia geral poderá deliberar a realização pelos sócios de
prestações suplementares até ao montante máximo de 1 500 000 eu-
ros.

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 as quotas
de cada um dos sócios, desde que totalmente liberadas, sempre que
venha a verificar-se algum ou alguns dos factos a seguir menciona-
dos:

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 da 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 deste artigo, acrescerá ou será diminuído o dos eventuais crédi-
tos ou débitos que o sócio visado detenha a qualquer título perante
a sociedade, 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, serão 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.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898880

DIVERNAU 2 � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE VEÍCULOS DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 934-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/021029.

Certifico que entre:
1) Hilário Gil Leonardo;
2) Paulo de Sousa;
3) Aníbal José Miranda Rodrigues da Silva,

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DIVERNAU 2 � Comércio e Repre-
sentações de Veículos de Lazer, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e representações de
veículos de lazer e reparação.

ARTIGO 3.º

1 � A sede é na Estrada Particular, armazém 2, em Várzea de
Manique, Alcoitão, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

2 � A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência, por simples deliberação, pode ainda criar, encer-
rar e transferir quaisquer formas legais de representação, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 6000 euros, já integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das três seguintes quotas
iguais: uma de 2000 euros, pertencente ao sócio Hilário Gil Leonar-
do, uma de 2000 euros, pertencente ao sócio Paulo de Sousa, e uma
de 2000 euros, pertencente ao sócio Aníbal José Miranda Rodrigues
da Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, competem aos
sócios Hilário Gil Leonardo e Paulo de Sousa, desde já nomeados
gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

3 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos.

4 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, as cessões, totais
ou parciais, a favor de não sócios dependem do consentimento pré-
vio da sociedade, ficando reservado o direito de preferência, em
primeiro lugar, à sociedade, e aos sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao limite global de 200 000 euros, desde que aprovadas por
unanimidade em assembleia geral, e os mesmos poderão celebrar com
a sociedade contratos de suprimentos, nos termos a fixar em assem-
bleia geral.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade depois de deduzida importância destinada à reserva legal.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os casos
em que a lei exija outras formalidades e sem prejuízo de outras for-
mas de deliberação dos sócios legalmente previstas.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2000772013
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HIDROCASCAIS � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 914-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/021022.

Certifico que entre:
1) Jorge Manuel Sanches Pinto Cardoso;
2) José Henrique Correia Geraldo,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HIDROCASCAIS � Comércio e
Instalação de Equipamentos Electromecânicos, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Alto da Eira, Casa dos Pinheiros, na freguesia de Alcabi-
deche, concelho de Cascais.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser transfe-
rida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como serem criadas ou extintas, em território nacio-
nal ou estrangeiro, agências, filiais, delegações ou quaisquer outras
formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de equipamentos, aces-
sórios, instalação e manutenção de sistemas de bombagem, tratamen-
to de águas, piscinas e centrais, regas e jardins, sistemas eléctricos,
hidráulicos, electromecânicos, mecânicos e hidropneumáticos; pres-
tação de serviços, estudos e projectos na área do objecto social;
importação, exportação e representações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, José Henrique Correia Geraldo e Jorge Manuel Sanches Pinto
Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 � Sempre que o exercício social o justifique, e com a delibera-
ção em assembleia geral de todos os sócios, poderá exigir dos mes-
mos prestações suplementares de capital até ao montante máximo
de 50 000 euros.

2 � Poderá qualquer sócio fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e condições deliberados em assembleia geral.

3 � A sociedade pode participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, no capital de outras sociedades, criar novas em-
presas ou comparticipar na sua criação, mesmo que o objecto dessas
empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a so-
ciedade está exercendo.

ARTIGO 5.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios; porém, a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, que terá sempre o
direito de preferência em qualquer cessão e, de seguida, aos sócios
não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme deliberado em assembleia geral, pertencem aos
sócios, José Henrique Correia Geraldo e Jorge Manuel Sanches Pinto
Cardoso, desde já nomeados gerentes.

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

3 � A sociedade pode constituir mandatários para a prática de
certos e determinados actos.

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 de qualquer

outra forma de apreensão judicial;
c) Em caso de violação do disposto nos presentes estatutos.
2 � No caso da alínea b), o preço da amortização será o que

resultar do último balanço aprovado. No caso da alínea c), a amor-
tização será realizada pelo menor dos seguintes valores:

a) O valor nominal da quota a amortizar;

b) O valor que resultar do balanço elaborado na data que for de-
cidida a amortização.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2000796583

DÉCIO RODRIGUES � VESTUÁRIO E MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 016-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/030512.

Certifico que por Décio da Conceição Rodrigues foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Décio Rodrigues � Vestuário e Moda,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Oeiras, no Centro Comercial
Oeiras Parque, loja 1170, freguesia e concelho de Oeiras.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, e criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho e confecção de vestuário e acessórios de moda, importação e
exportação. Organização de eventos relacionados com a moda e o
vestuário.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, repre-
sentado por uma única quota de igual valor pertencente ao sócio,
Décio da Conceição Rodrigues.

4.º

O sócio poderá fazer prestações suplementares de capital até ao
montante de 250 000 euros.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio único
ou por não sócio, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio único,
Décio da Conceição Rodrigues, sendo suficiente a intervenção de um
gerente para obrigar a sociedade.

6.º

O sócio e a sociedade ficam autorizados a celebrar entre si quais-
quer negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com ob-
jecto e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declara ainda, sob sua inteira responsabilidade, que não é sócio de
outra sociedade unipessoal e que foi efectuado o depósito da entrada
em dinheiro já realizada, no Banco Comercial Português, S. A., su-
cursal de Cascais, no dia 10 de Abril de 2003.

A sociedade é titular do cartão provisório de pessoa colectiva
n.º P506545121, actividade 51421, emitido em 17 de Março de
2003 e válido até 18 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2003205748

FINIMED � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 150-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030718.

Certifico que entre:
1) João Pedro Fernandes Barroso;
2) Luís Manuel de Sousa Alcobia;
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3) Carlos Emídio Navarro Homem de Sá;
4) Diogo Maria Sarzedas Belmar da Costa;
5) Nuno Manuel Teixeira Belmar da Costa;
6) João Paulo Rodrigues Simões,

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

CLÁUSULA 1.ª

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma FINIMED � Mediação de Segu-
ros, L.da, e tem a sua sede na Rua de Febus Moniz, 1, 2.º, em Oeiras.

2 � Por mera deliberação dos gerentes a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, podendo igualmente criar, dentro ou fora do País,
as sucursais, agências, delegações ou qualquer outra forma de repre-
sentação que os mesmos julguem convenientes.

CLÁUSULA 2.ª

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto social exclusivo a mediação de
seguros.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades reguladas por leis especiais e em sociedades de responsabilida-
de limitada, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
novas sociedades, consórcios e associações em participação.

CLÁUSULA 3.ª

Capital social

O capital social é de 30 000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 10 500 euros, pertencente ao
sócio João Pedro Fernandes Barroso;

b) Uma quota no valor nominal de 6750 euros, pertencente ao
sócio Luís Manuel de Sousa Alcobia;

c) Uma quota no valor nominal de 3000 euros, pertencente ao
sócio Carlos Emídio Navarro Homem de Sá;

d) Uma quota no valor nominal de 3000 euros, pertencente ao
sócio Diogo Maria Sarzedas Belmar da Costa;

e) Uma quota no valor nominal de 3000 euros, pertencente ao
sócio Nuno Manuel Teixeira Belmar da Costa;

f) Uma quota no valor nominal de 3750 euros, pertencente ao
sócio João Paulo Rodrigues Simões.

CLÁUSULA 4.ª

Obrigações

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas demais condições que forem deliberadas pelo órgão
competente.

CLÁUSULA 5.ª

Transmissão de quotas

1 � A cessão de quotas entre vivos, total ou parcial, é apenas
permitida entre sócios, mas em relação a terceiros fica dependente
do consentimento expresso e prévio da sociedade.

2 � Se a sociedade recusar o consentimento numa transmissão de
quota, deverá observar o preceituado no Código das Sociedades Co-
merciais.

3 � Falecendo um sócio, a respectiva quota não se transmitirá
aos sucessores do falecido, devendo observar-se o disposto nos nú-
meros seguintes.

4 � Os sucessores do falecido deverão comunicar o facto à so-
ciedade no prazo de 30 dias a contar da data do óbito.

5 � Nos 60 dias subsequentes ao conhecimento da morte do só-
cio pela sociedade, seja pela comunicação referida no n.º 4 antece-
dente seja por qualquer outra forma, a sociedade deverá deliberar sobre
uma das seguintes providências e de acordo com a ordem de prece-
dência apresentada, comunicando essa deliberação aos sucessores do
falecido:

a) Aquisição da quota pelos restantes sócios interessados, na pro-
porção das respectivas participações sociais;

b) Aquisição da quota pela própria sociedade;
c) Aquisição da quota por terceiro; ou
d) Amortização da quota.

6 � A escritura de cessão de quota, ou a deliberação de amortiza-
ção de quota, conforme o caso, deverá ser outorgada no prazo má-
ximo de 90 dias a contar do conhecimento da morte do sócio pela
sociedade, sob pena de a quota se considerar transmitida aos suces-
sores do falecido.

7 � Como contrapartida da alienação da quota deverá ser pago
aos sucessores do falecido o montante correspondente ao valor real
da quota calculado nos termos do artigo 1021.º do Código Civil, com
referência à data do óbito. Esta contrapartida deverá ser paga em
três parcelas iguais, no prazo de dois, quatro e seis meses, respecti-
vamente, a contar da data da outorga da escritura, ficando suspensos
os efeitos da referida alienação, bem como os direitos e obrigações
inerentes à quota, até ao pagamento integral da contrapartida.

CLÁUSULA 6.ª

Assembleia geral

1 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convoca-
tória desde que se achem presentes ou representados sócios que de-
tenham, pelo menos, quotas correspondentes a três quartos do capi-
tal social.

2 � As deliberações dos sócios consideram-se tomadas se obtive-
rem a maioria de dois terços dos votos correspondentes ao capital
social.

CLÁUSULA 7.ª

Gerência

1 � A gerência da sociedade é composta por três gerentes, remu-
nerados ou não, conforme deliberado, eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade considera-se representada e obrigada pela inter-
venção de dois dos gerentes, incluindo em cheques, letras, livranças
e aceites bancários.

3 � Os gerentes podem delegar nalgum deles competência para
determinados negócios ou espécie de negócio, desde que a respectiva
delegação atribua expressamente tal poder ao gerente-delegado.

4 � Os gerentes podem ainda nomear mandatários da sociedade
para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

5 � Os gerentes não poderão responsabilizar a sociedade em fi-
anças, abonações, letras de favor e outros actos semelhantes, alhei-
os aos negócios sociais.

CLÁUSULA 8.ª

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar a quota dos sócios nos seguin-
tes casos:

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

execução, providência cautelar ou qualquer forma sujeita a arrema-
tação ou adjudicação por decisão de qualquer tribunal judicial ou es-
pecial;

c) Se transitar em julgado qualquer sentença de falência ou de
processo de recuperação de empresas do respectivo sócio; ou

d) No caso de falecimento de um sócio, conforme preceituado no
artigo 5.º antecedente.

2 � A amortização efectuar-se-á pelo valor real da quota cal-
culado nos termos do artigo 1021.º do Código Civil.

CLÁUSULA 9.ª

Exercício social

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � O relatório de gestão, as contas do exercício e os demais

documentos de prestação de contas devem ser elaborados e assina-
dos pelos gerentes até ao dia 28 do mês de Fevereiro de cada ano.

3 � Os resultados líquidos constantes das contas anuais terão a
aplicação que, após proposta da gerência, a assembleia geral deter-
minar, deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à forma-
ção ou reintegração da reserva legal.

CLÁUSULA 10.ª

Tribunal arbitral

1 � Os eventuais conflitos emergentes da interpretação e exe-
cução do presente contrato serão resolvidos definitivamente de
acordo com o Regulamento do Tribunal Arbitral do Centro de Arbi-
tragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa/
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Associação Comercial de Lisboa, por um ou mais árbitros designa-
dos em conformidade com esse regulamento, com expressa renúncia
ao recurso a tribunais ordinários.

2 � O tribunal arbitral funcionará em Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005893838

LAMISAÚDE � CLÍNICA MÉDICA E ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 591-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030710.

Certifico que entre:
1) Luciano Moreira Lami;
2) Pedro Miguel Nicolau Lami;
3) Egídio José Jorge Pedro,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de LAMISAÚDE � Clí-
nica Médica e Enfermagem, L.da, e tem a sua sede na Rua de D.
Pedro de Mascarenhas, 266, freguesia de São Domingos de Rana,
concelho de Cascais.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local, dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
de representação, em território nacional ou fora dele.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto prioritário prestar serviços no
domínio da gestão de consultórios médicos, clínicas, estabelecimen-
tos hospitalares e de enfermagem, de prestação de serviços médicos
de qualquer especialidade, serviços paramédicos, serviços de enfer-
magem e de outros serviços na área da saúde em geral e relaciona-
dos. Prestação de serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho.

ARTIGO 3.º

Participações

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, ainda
que com diferente objecto social ou reguladas por leis especiais, e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas, uma com o valor nomi-
nal de 2450 euros, pertencente ao sócio Luciano Moreira Lami, outra
com o valor nominal de 2450 euros, pertencente ao sócio Pedro
Miguel Nicolau Lami, e outra com o valor nominal de 100 euros,
pertencente ao sócio Egídio José Jorge Pedro.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital

Poderão os sócios efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante máximo de 50 000 euros, bem como estes poderão
fazer suprimentos à sociedade nas condições a acordar com a gerên-
cia.

ARTIGO 6.º

Gerência e representação

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, activa ou
passivamente, em juízo e fora dele, é exercida por dois gerentes, que
poderão ser remunerados ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Luciano Mo-

reira Lami e Pedro Miguel Nicolau Lami.

ARTIGO 7.º

Deliberações sociais

1 � As deliberações sociais serão tomadas em assembleia geral,
regularmente convocada, por meio de carta registada dirigida aos
sócios com 15 dias de antecedência.

2 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano
e extraordinariamente sempre que a gerência o julgue conveniente,
ou a requerimento dos sócios que representem 10 % do capital social.

ARTIGO 8.º

Divisão, cessão e amortização de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a
favor de estranhos depende do prévio consentimento da sociedade,
à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos
sócios não cedentes, em segundo.

2 � A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
a) Quando o sócio não cumpra as suas obrigações sociais ou as

deliberações tomadas em assembleia geral;
b) Quando o sócio prejudique os interesses da sociedade;
c) Interdição, inibição, falência ou insolvência do titular da quota;
d) Se a quota for sujeita a arresto, penhora ou arrematação judi-

cial.
3 � A amortização será efectuada pelo valor que resultar do úl-

timo balanço aprovado, se outro não resultar imperativamente da
lei.

ARTIGO 9.º

Aumento de capital

1 � Quando haja aumento de capital, os sócios terão preferência
na subscrição do aumento na proporção do valor da quota que pos-
suírem, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

2 � Sempre que num aumento de capital haja sócios que renun-
ciem à subscrição que lhes competia, poderão os restantes subscre-
ver o aumento na proporção das suas participações sociais.

ARTIGO 10.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração dos sócios.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2002369836

PEIXINHOS DA LINHA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 532-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/030609.

Certifico que entre:
1) Maria Eduarda Rodrigues Ferreira da Mota;
2) Marília Ferreira Marques Bharwany,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Peixinhos da Linha � Comércio
de Produtos Congelados, L.da, e tem a sua sede em Cascais, na Estra-
da da Torre, 1554, Lombos, freguesia de Carcavelos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos congelados,
peixe, legumes e afins.

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 de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias,
Maria Eduarda Rodrigues Ferreira da Mota e Marília Ferreira Mar-
ques Bharwany.
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ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce a ambas as sócias, que desde já são nomeadas gerentes.

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2003217371

TACHO E TAPAS � RESTAURAÇÃO,
BAR E CAFÉ � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 586-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/030708.

Certifico que por Maria Silvina da Conceição Fernandes foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Tacho e Tapas � Restauração, Bar e
Café � Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Goa, 208, freguesia de Al-
cabideche, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
restauração, pub, bar, café e similares.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por leis
especiais, agrupamentos complementares de empresas e agrupamen-
tos europeus de interesse económico.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se representado por uma única quota desse
valor pertencente à única sócia, Maria Silvina da Conceição Fer-
nandes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um gerente.
2 � O gerente aufere, ou não, remuneração, conforme delibera-

ção da sócia única.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é legalmente vinculada pela assinatura de um
gerente.

2 � A sociedade pode nomear representantes legais para a práti-
ca de certos actos ou categorias de actos.

3 � O gerente é nomeado para períodos renováveis de três anos.

ARTIGO 7.º

É autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídicos entre a
sócia única e a sociedade, no âmbito da prossecução do objecto da
sociedade, nomeadamente receber de arrendamento contratos de tres-
passe, agência, distribuição, transferência de tecnologia, know-how,
assistência técnica, publicidade, prestação de serviços de assistência
geral, representação, cedência de direitos de propriedade industrial,
joint-venture, prestação de serviços a terceiros, acordos de coopera-
ção, entre outros.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2002560498

JESUS & ÉVORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 153-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/030721.

Certifico que entre:
1) José Nascimento Jesus;
2) Francisco Évora,

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

1.º

A sociedade adopta a firma Jesus & Évora, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Mário Moreira, 2, Alto dos
Barronhos, Nova Carnaxide, Carnaxide, freguesia do concelho de
Oeiras.

§ único. Por deliberação a gerência poderá deslocar a sede da so-
ciedade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto: restaurante e café.

4.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, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes, sendo necessária a intervenção de dois
gerentes para obrigar a sociedade.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições a fixar em assembleia geral.

7.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consenti-
mento da sociedade.

2 � Nas cessões a não sócios, a sociedade, em primeiro lugar, e
os sócios não cedentes, em segundo, gozam do direito de preferên-
cia na sua aquisição.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005893994

LUÍSA PINTO � PASTELARIA E CHARCUTARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 120-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/030117.

Certifico que por Luísa da Conceição Garcia Pinto foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luísa Pinto � Pastelaria e Charcuta-
ria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo de Amália Rodri-
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gues, loja 3, Vale de Santa Rita, freguesia do Estoril, concelho de
Cascais.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos alimentares,
bebidas e tabaco. Pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal na titularidade da sócia única, Luísa da Conceição Garcia
Pinto.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do por ela exercido ou em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertencem a Luísa da Conceição Garcia
Pinto, que desde já fica nomeada gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para que a sociedade fique validamente obrigada.

ARTIGO 6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade que visem a prossecução do objecto da
sociedade.

Declarou ainda que já procedeu ao depósito do capital social e que
não é titular de outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2003117423

GAIVOTA � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 142-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030714.

Certifico que entre:
1) Maria Paula Sant�Ana Garcia de Brito Antunes dos Reis;
2) José Alexandre Brito Antunes dos Reis;
3) João Luís de Brito Antunes dos Reis,

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GAIVOTA � Clínica Médica,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Francisco Roque de Aguiar, 1, edi-
fício 2, 2.º, direito, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, conce-
lho de Oeiras.

2 � A gerência poderá deslocar a sede para outro local, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou
encerrar filiais, sucursais ou quaisquer outras formas de representa-
ção, no País ou no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a administração de clínicas e
centros médicos. Prestação de serviços médicos e paramédicos. Rea-
lização de exames auxiliares de diagnóstico. Comercialização de pro-
dutos, equipamentos e meios auxiliares de diagnóstico médico.

2 � A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
no valor nominal de 3500 euros, pertencente à sócia Maria Paula
Sant�Ana Garcia de Brito Antunes dos Reis, uma quota no valor
nominal de 750 euros, pertencente ao sócio José Alexandre Brito
Antunes dos Reis, e uma quota no valor nominal de 750 euros, per-
tencente ao sócio João Luís de Brito Antunes dos Reis.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações su-
plementares de capital até ao montante equivalente ao dobro do
capital social e na proporção das suas quotas, nas condições a deli-
berar em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria Paula Sant�Ana
Garcia de Brito Antunes dos Reis, desde já nomeada gerente.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
necessária a assinatura de um gerente.

5.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento prévio da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência.

6.º

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

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

massa falida ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de
quota, depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender
exercer o direito de preferência previsto no artigo 5.º

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo
com o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no
caso da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será
igual ao valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios a
sociedade poderá ainda adquirir a respectiva quota ou fazê-la adquirir
por sócios ou por terceiros pelo valor que resultar do último balan-
ço aprovado.

8.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas através de carta registada dirigida aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003127593

LOJA DA ARMINDA � MINIMERCADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 622-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030724.

Certifico que por Arminda Maia de Morais foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A firma Loja da Arminda � Minimercado, Unipessoal, L.da, titu-
lar do cartão provisório de pessoa colectiva n.º P 506504611, tem
a sua sede na Travessa do Robalo, 22-A, Torre, freguesia de Cascais,
concelho de Cascais.

§ único. Por simples decisão da gerência poderá a sede social ser
mudada para qualquer outra zona do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar e encerrar agências, sucursais, fili-
ais e outras formas de representação em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de comércio a retalho de
produtos alimentares e bebidas.

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.
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Poderá o sócio decidir efectuar prestações suplementares até ao
décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio, desde já nomeado gerente, ou a pessoas estranhas à sociedade
que venham a ser designados pelo sócio.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2003184791

MUNDO DOS BALÕES � COMÉRCIO DE BALÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 602-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/030714.

Certifico que entre:
1) Francisco António da Silva Santos;
2) Felipe Fernando Magalhães Ferreira,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mundo dos Balões � Comércio
de Balões, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros Vo-
luntários, 357, na localidade e freguesia da Parede, concelho de
Cascais.

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

1 � O objecto da sociedade consiste nas actividades de importa-
ção e venda de balões, brindes e artigos publicitários, comércio de
artigos decorativos e de animação, realização de decorações e ani-
mações, organização de eventos.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade pode participar em
agrupamentos complementares de empresas e pode subscrever, ad-
quirir, alienar ou onerar quaisquer participações em outras socieda-
des de responsabilidade limitada, com objecto igual ou diferente do
seu, e em sociedades reguladas por leis especiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas do valor
nominal de 2500 euros cada, sendo uma do sócio Felipe Fernando
Magalhães Ferreira e outra do sócio Francisco António da Silva
Santos.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Francisco António da
Silva Santos.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão de quotas, bem como a sua cessão, quando efec-
tuada em benefício dos sócios, não depende do consentimento da
sociedade.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
da sociedade, tendo a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios podem fazer-se representar em deliberações sociais por
qualquer pessoa.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogados os preceitos le-
gais dispositivos.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2002569479

MON DÉJEUNER, CAFÉ CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 535-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/030609.

Certifico que entre:
1) Júlio António Carneiro Rodrigues;
2) Beatrice Paule Jeanne-Marie Bulteau,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mon Déjeuner, Café Cervejaria,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Eereira, 316,
rés-do-chão, freguesia e concelho de Cascais.

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 café cervejaria.

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 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.

9 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2003266321

DIGITEAM, PRODUÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS
DE COMUNICAÇÃO ÁUDIO VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 599-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/021028.

Certifico que entre:
1) António Fernandes Martins;
2) Eva Maria Neves Bruno de Sousa Fernandes;
3) Pedro Miguel Ferreira Pereira;
4) Ricardo Miguel Paula Monteiro,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela denominação Digiteam, Produção
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e Montagem de Sistemas de Comunicação Áudio Visual, L.da, e tem
a sua sede no Largo da Pirâmide, 3-E, em Linda-a-Velha, concelho
de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a produção e pós-produção de
materiais, meios e sistemas de comunicação publicitária, promocio-
nal e audiovisual geral; produção, comercialização e montagem de
sistemas de comunicação interiores e exteriores; e colocação, co-
mercialização, gestão e distribuição de todo o tipo de meios e supor-
tes promocionais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de quatro iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, António Fernandes Mar-
tins, Eva Maria Neves Bruno de Sousa Fernandes Martins, Ricardo
Miguel Paula Monteiro e Pedro Miguel Ferreira Pereira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer ou-
tras sociedades, quer com o mesmo objecto, quer com objecto dife-
rente, bem como em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente per-
mitida.

2 � A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas a favor de
estranhos depende sempre do consentimento prévio da sociedade, à
qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e aos
restantes sócios em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, que será ou não remunerada, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os
sócios, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada em todos os
actos e contratos com as assinaturas de dois gerentes, sendo uma de-
las, e obrigatoriamente, a do gerente Pedro Miguel Ferreira Pereira.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando sobre a quota incida penhora, arresto, arrolamento ou

outro procedimento judicial;
c) Por oneração da quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
d) No caso de interdição, inabilitação e falência do titular da quota.
2 � Na falta de acordo, a contrapartida da amortização será igual

ao valor da quota resultante do último balanço.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2000778941

SOCCER PIZZA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 570-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/021028.

Certifico que por João Carlos Saraiva Abrantes Mendes foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Soccer Pizza � Actividades Hotelei-
ras, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros Vo-
luntários, 47-C, Algés, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção e venda para consumo
no local de alimentos, bem como a exploração de estabelecimentos
na área da restauração.

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 ao único sócio, João Carlos Saraiva Abrantes
Mendes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem à
gerência, nomeada pelo único sócio.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
pelo único sócio.

3 � É desde já designado gerente o único sócio, João Carlos Sa-
raiva Abrantes Mendes.

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 ele assinada.

ARTIGO 6.º

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

2 � Os negócios jurídicos entre o sócio único 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
pelo sócio único 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.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898708

NEXTPROJECT � GESTÃO DE REDES
DE COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 896-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/021016.

Certifico que entre:
1) João Carlos Torre de Assunção Barral;
2) Pedro Miguel Silva Guerreiro;
3) César Augusto Lourenço Lopes,
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foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos
constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NEXTPROJECT � Gestão de Redes
de Comunicações, L.da, e tem a sua sede em Cascais, na Rua do
Mercado, 8, 1.º, esquerdo, São Domingos de Rana.

§ único. Por simples deliberação da gerência podem ser instaladas
filiais, sucursais, delegações ou qualquer outra forma de representa-
ção da sociedade no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sua duração é por tempo indeterminado e o seu início conta-se
a partir da data da sua constituição, e tem por objecto a gestão de
projectos, consultadoria, formação e serviços de tecnologias de in-
formação, gestão de redes de comunicação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros, acha-se integralmente realiza-
do, em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de
5000 euros, pertencente ao sócio João Carlos Torre de Assunção
Barral; outra de 5000 euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel Sil-
va Guerreiro, e outra de 5000 euros, pertencente ao sócio César
Augusto Lourenço Lopes.

ARTIGO 4.º

Não são exigíveis prestações suplementares, mas qualquer dos
sócios poderá fazer suprimentos à sociedade quando necessário.

ARTIGO 5.º

A cessão ou transmissão de quotas, por actos entre vivos, bem
como a sua divisão, só são possíveis com o consentimento da socie-
dade, à qual é conferido o direito de preferência na sua aquisição.
Não querendo ou não podendo esta exercer o seu direito, fica o
mesmo deferido aos restantes sócios não cedentes, e por último a
qualquer adquirente eventual que a sociedade designe para o efeito.

§ 1.º O sócio que pretende ceder, no todo ou em parte a sua quota
deverá comunicá-lo por escrito à sociedade e aos restantes sócios,
obrigando-se aquela, a responder-lhe dentro de 15 dias, após o efec-
tivo recebimento da comunicação, dando simultaneamente a todos
os sócios conhecimento da decisão tomada seja ela opção, renúncia
ou designação de terceiro adquirente devidamente identificado.

§ 2.º Os restantes sócios gozarão do direito de preferência até sete
dias após a decisão da sociedade, e se dois ou mais deles quiserem
usar do direito de preferência em causa as quotas cedidas serão divi-
didas entre eles, por acordo ou por rateio, tanto quanto possível
proporcional às respectivas quotas.

§ 3.º Se o sócio cedente não receber tempestivamente qualquer
comunicação da sociedade ou dos restantes sócios, poderá dispor li-
vremente da sua quota nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

Em caso de falecimento ou interdição de algum dos sócios, a so-
ciedade subsistirá com os sócios remanescentes e os sucessores ou
representantes do sócio cessante ou interdito, os quais no entanto
só participarão da gerência a convite desta ou mediante deliberação
em assembleia geral por 75 % dos votos.

§ único. Caso os sucessores ou representantes do sócio cessante
ou interdito prefiram apartar-se da sociedade, ser-lhes-á pago o va-
lor da sua quota com base no último balanço realizado, e esta atri-
buída à sociedade ou aos restantes sócios, nos termos do artigo 4.º
do presente pacto social.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, fica a cargo do sócio João Carlos Torre de Assunção Barral,
que fica desde já investido nessa qualidade de gerente com dispensa
de caução.

§ 1.º Os actos e contratos que importam responsabilidade para a
sociedade carecem obrigatoriamente da assinatura do gerente, inclu-
indo cheques, letras, abertura de créditos e toda a negociação bancá-
ria.

§ 2.º A sociedade pode constituir mandatários, mediante procura-
ção bastante.

§ 3.º É vedado ao gerente obrigar a sociedade em fianças, subfian-
ças, letras de favor, ou quaisquer outros actos ou contratos estra-
nhos aos negócios sociais, sob pena da sua integral e exclusiva res-

ponsabilidade por todos os prejuízos resultantes a qualquer tempo, e
ainda outorgar, por procuração ou subestabelecimento, mesmo que
condicional ou em nome próprio, de quaisquer poderes que de qual-
quer forma possam envolver a sociedade sem prévia autorização desta,
quanto aos poderes delegados e quanto à pessoa, a quem tais poderes
são outorgados.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada nos termos a fixar pela as-
sembleia geral.

§ único. A gerência fica, desde já, autorizada a fazer levantamen-
tos do capital social depositado para aquisição dos bens relacionados
com o seu objecto social.

ARTIGO 9.º

Os lucros apurados em cada balanço anual serão ou não distribuí-
dos de acordo com deliberação da assembleia geral, sem prejuízo das
disposições legais, nomeadamente no que respeita à constituição de
fundos de reserva.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir ou amortizar quotas, conforme for
julgado mais conveniente, nos casos de morte, interdição ou inabi-
litação de qualquer sócio ou se a quota for penhorada, arrestada, ou
por qualquer outra forma sujeita a apreensão judicial ou extrajudicial
e ainda se houver acordo nesse sentido com o respectivo titular, em
caso de divórcio de qualquer dos sócios, quando a quota não lhe fique
a pertencer inteiramente, quando o proprietário da quota a amorti-
zar tenha violado as disposições do presente contrato de sociedade.

§ 1.º A amortização considera-se realizada pela deliberação res-
pectiva e produzirá efeitos desde a data da deliberação.

§ 2.º A contrapartida da amortização será igual ao valor da quota
que resultar de balanço especial elaborado para o efeito, podendo o
seu pagamento ser fraccionado, nos termos a deliberar em assem-
bleia geral.

ARTIGO 11.º

§ 1.º As assembleias gerais serão convocadas, por qualquer dos
gerentes, por carta registada, dirigida aos sócios, expedida com 15 dias
de antecedência, devendo a convocação indicar os assuntos a tratar.

§ 2.º Poderá qualquer sócio fazer-se representar, mesmo por quem
não seja sócio, bastando para o efeito simples carta dirigida à socie-
dade.

§ 3.º O disposto no presente artigo não prejudica a faculdade,
concedida por lei, de as deliberações serem tomadas por escrito, ou
de ser dispensada a convocação quando estejam presentes todos os
sócios e queiram deliberar.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 13.º

No caso de dissolução da sociedade serão liquidatários os sócios,
que procederão à partilha nos termos em que então acordarem.

ARTIGO 14.º

Pode a sociedade, por simples deliberação dos sócios derroga quais-
quer normas supletivas do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 15.º

Para qualquer questão emergente deste contrato, fica desde já eleito
o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2000797091

USOS DE LUXO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 552-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/021009.

Certifico que entre:
1) Fernando Jorge Ferreira Grave da Silva;
2) João Miguel Maurício Pinto Elyseu,
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foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos
constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Usos de Luxo � Representa-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede a Rua de Elisa Sousa Pedroso, 12,
4.º, B, 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, 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 importação, exportação, re-
presentação, fabrico, comercialização por grosso e a retalho de jo-
alharia, bijutaria, ourivesaria, relojoaria, artigos de decoração e ves-
tuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
2750 euros, do sócio Fernando Jorge Ferreira Grave da Silva, e ou-
tra de 2250 euros, do sócio João Miguel Maurício Pinto Elyseu.

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 suficiente 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 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.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005835722

EDIPOLO � PUBLICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 515-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 67/021002.

Certifico que por Jorge Alberto Correia Chaveiro foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EDIPOLO � Publicações, Uni-
pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Recife, 4, 4.º, A, fre-
guesia de Oeiras e São Julião da Barra, 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 actividade de edição, publicação de
revistas e outros meios de comunicação 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, com ou sem remuneração conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005835714

PÉROLA DE QUEIJAS � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 554-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/021010.

Certifico que entre:
1) Carlos Alberto Chaves Roque;
2) Maria Leonor Mateus de Castro Roque,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pérola de Queijas � Actividades
Hoteleiras, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Duque da Terceira,
6-A, no lugar e freguesia de Queijas, concelho de Oeiras.

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 actividades hoteleiras e simi-
lares designadamente pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5100 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2550 cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005835706

NEONMEDIA, MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 558-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 91/021011.

Certifico que entre Hélder António de Jesus Mendes e Patrícia
Seabra Cambraia foi constituía a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Neonmedia, Multimédia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Piscina, 19, 1.ª, cave,
loja B, em Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

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 serviços de edição, pós-pro-
dução, multimédia, publicidade, design, anotação, produção, inves-
tigação jornalística e realização.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 10 000 euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � 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.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005835692

CARAPAU DE CORRIDA � PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 557-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 88/021011.

Certifico que entre:
1) Teresa Margarida Marques Miguel do Amaral;
2) Maria do Carmo Stichini Vilels Carvalhosa,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carapau de Corrida � Produção
Audiovisual, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Anjos, 43, rés-do-chão,
esquerdo, no lugar e freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção audiovisual. Comér-
cio, criação e transformação de diversos artigos e acessórios decora-
tivos, designadamente pintura de vestuário e bijutaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócia.

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 vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente à intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social doutras 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.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005835684

LEDA � COSMÉTICOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 918-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/021023.

Certifico que entre:
1) Susana Torres da Silva Páscoa de Oliveira;
2) Ana Cristina Chan dos Santos,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LEDA � Cosméticos Naturais,
L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Namora, 10,
3.º, D, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

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, fa-
brico e comércio a retalho e por grosso de produtos de cosmética
natural, velas e artesanato.

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 necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, 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.

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.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898937

DIAS CRAVINHO � CARPINTARIA DE LIMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 899-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/021016.

Certifico que entre:
1) Hugo Miguel Dias Cravinho;
2) Maria Leonilde Palma Dias Cravinho,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dias Cravinho � Carpintaria de
Limpos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Fialho de Almeida,
Vivenda Reis Antunes, Bairro Alem das Vinhas, freguesia de São
Domingos de Rana, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de carpintaria de
limpos. Assentamento de chão, tectos em madeira e afins. Constru-
ção civil. Comércio de materiais de carpintaria de limpos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada conforme aí for deliberado.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou 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

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.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898902

LUÍS BOGALHO � FABRICAÇÃO E MONTAGEM
DE CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 898-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/021016.

Certifico que entre:
1) Luís Filipe Bogalho da Silva;
2) Filipa Almeida Bogalho da Silva,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Bogalho � Fabricação e
Montagem de Caixilharia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Mata da Torre, Rua
das Camélias, lote 10, Tires, freguesia de São Domingos de Rana,
concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação, comercialização,
montagem, manutenção e conservação de caixilharia de alumínio,
de madeira, de PVC e de outros materiais e afins e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
4000 euros, do sócio Luís Filipe Bogalho da Silva, e outra de 1000 eu-
ros, da sócia Filipa Almeida Bogalho da Silva.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Filipe Bogalho
da Silva.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898899

BEACON HILL � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 948-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/021031.

Certifico que por Laura Zenda Losciale Malha foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Beacon Hill � Comércio Internacio-
nal de Artigos de Decoração, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social na Avenida da República,
1910, Quinta Patino, lote 23, E1, 1.º, freguesia de Alcabideche,
concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência da sociedade poderá abrir sucursais ou outras for-
mas de representação permanente no País, ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio internacional de artigos
de decoração, têxteis, papelaria, móveis e design de interiores.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá livremente adquirir participações em socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social da sociedade é de 5000 euros, encontrando-
-se integralmente realizado em dinheiro, e integrado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente à sócia única Laura Zenta
Losciale Malha.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital à
sócia única até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, nomeados pela sócia única, que exercerão os seus cargos, sem
caução e com ou sem remuneração, consoante for decidido pela sócia
única, ficando desde já designada como gerente a sócia Laura Zenta
Losciale Malha.

2 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade, com poderes para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura da gerente Laura
Zenta Losciale Malha.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos que resultarem do balanço anual, deduzida a parte
destinada à reserva legal, poderão ser destinados a quaisquer reser-
vas, fundos ou provisões sem qualquer limitação, ou ser distribuídos,
conforme for decidido pela sócia única.

ARTIGO 8.º

A sócia única está autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do objecto da
sociedade.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898961

ANTÓNIO PAGAIME � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 949-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 72/021031.

Certifico que por António Filipe Almeida Pagaime foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Pagaime � Prestação
de Serviços de Limpeza, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Alvide, 551, lote 3,
loja, 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.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de limpeza.

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, a qual poderá não ser remunerada 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.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898970

MIKASS � EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 936-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 60/021029.

Certifico que entre Serafina Maria Correia Vieira de Matos Del-
gado foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MIKASS � Equipamentos Elec-
trónicos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Viveiro, 203, 3.º, di-
reito, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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, representação, distri-
buição, importação e exportação de mobiliário e material e equipa-
mento electrónico, audiovisual e informático.

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, a qual poderá não ser remunerada con-
forme aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

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.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898929

CMMV � CONSULTORIA INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 907-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/021018.

Certifico que por Carlos Maurício Martins Vieira foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CMMV � Consultoria Informá-
tica, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Jardins da Pare-
de, 125, 1.º, G, bloco C, lugar e freguesia da Parede, concelho de
Cascais.

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 infor-
máticos. Comércio, importação, exportação e representação de
materiais e equipamentos informáticos. Consultoria informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898953
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HOMEOSTÉTICA � ESPAÇO DE ESTÉTICA
E CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 196-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504893246.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

19 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000236853

REVISFARMA � EDIÇÕES MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 044-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504308050.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

11 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 1000236852

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANTÓNIO
DOMINGUES PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1663-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500255644.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

24 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000236854

DESLI � DESMATAÇÃO E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 138-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504467310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

19 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000236855

GUIMARÃES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1263-
-Oeiras; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/020124.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 2003181113

LETTERBOX � REENGENHARIA
DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 594-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 63/021025.

Certifico que entre:
1) Francisco António Pinheiro da Silva;
2) Ana Maria Rebelo Teixeira da Rocha Leite Nunes,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LETTERBOX � Reengenharia
de Comunicação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de Santo António,
4, 1.º, esquerdo, em Tercena, freguesia de Barcarena, concelho de
Oeiras.

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 na prestação de serviços de co-
municação, marketing e representação de marcas e comercialização
das mesmas. Reengenharia de comunicação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898775

LEVE E SAUDÁVEL, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 288-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 84/030314.

Certifico que entre:
1) Paulo José da Silva Costa dos Santos;
2) Sheila Ismate Gadit Mendes,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Leve e Saudável, Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola Secundária de
Carcavelos, lote 4, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

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 restauração, actividades hote-
leiras e similares.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada conforme ai for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
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.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898783

MÁRIO LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 157-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/030129.

Certifico que entre:
1) Mário Augusto Parreira da Silva Louro;
2) Maria João Rodrigues Alves da Silva Louro;
3) Marta Rodrigues Alves da Silva Louro;
4) Ana Bárbara Rodrigues Alves da Silva Louro,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Louro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Ciprestes, 22-A, piso
-1, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

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 enologia � prestação de ser-
viços, consultadoria e marketing na área da enologia, prestação de
serviços na área da psicologia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas, duas quo-
tas iguais do valor nominal de 2000 euros, pertencendo cada uma
aos sócios, Mário Augusto Parreira da Silva Louro e Maria João
Rodrigues Alves da Silva Louro, e duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 500 euros, pertencendo uma a cada uma das sócias, Marta
Rodrigues Alves da Silva Louro e Ana Bárbara Rodrigues Alves da
Silva Louro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Mário Augusto
Parreira da Silva Louro e Maria João Rodrigues Alves da Silva Louro.

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.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898791

ARCA DAS PATINHAS, BAZAR DECORATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 181-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/030502.

Certifico que entre:
1) Vanda Isabel da Silva Matos dos Santos;
2) Zaida Matilde Tavares Branco de Almeida,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arca das Patinhas, Bazar Deco-
rativo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Cidade de Silves, 1-A,
loja 5, edif. Palácio, Casal da Cavaleira, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, 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 no comércio a retalho de produ-
tos de higiene, têxtil, bazar decorativo, ferramentas, brindes, mate-
rial escolar, brinquedos, louças, flores, revistas, bricolage, cosmética.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.
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ARTIGO 6.º

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

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898848

EUROARADE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 505-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 67/030528.

Certifico que entre:
1) EUROJUPITER � SGPS, L.da;
2) Carlos Alfredo Martins de Barros;
3) Amílcar Peixoto Beato,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EUROARADE � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sacadura Cabral, 59,
1.º frente, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

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 mediação imobiliária, admi-
nistração de imóveis, consultoria e prestação de serviços às empre-
sas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de 4500 euros, pertencente à sócia EUROJUPITER �

SGPS, L.da, e duas iguais do valor nominal de 250 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Alfredo Martins de Barros
e Amílcar Peixoto Beato.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2500 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Carlos Alfredo
Martins de Barros e Amílcar Peixoto Beato.

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.

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.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005835480
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CONSULTADORIA E INVESTIMENTOS
EM ÁFRICAUNIVERSAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 193-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/030813.

Certifico que entre:
1) Pedro Maria Borges de Ornelas Guint Barbosa;
2) Sérgio David Nobre Pêgo;
3) André Queiroz Ribeiro de Mesquita Pinto,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Consultadoria e Investimentos
em Áfricauniversal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta de Santa Marta, na
freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

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 consultadoria de gestão em-
presarial. Representação, importação, exportação e comércio a re-
talho e a grosso de bens alimentares, equipamentos industriais, in-
formáticos e materiais de construção, veículos, electrodomésticos,
indústria têxtil. Prestação de serviços de publicidade e marketing-
-investimentos imobiliários e promoções turísticas e de lazer.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais, do
valor nominal de 1667 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Maria Borges
de Ornelas Guint Barbosa.

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.

8 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005790656

SERVIDOMÉSTICOS, ELECTRODOMÉSTICOS
E ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 584-
-A-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 68/021023.

Certifico que entre:
1) Mário Rui Pessoa Cabelo;
2) Nuno Fernando Pessoa Cabelo;
3) Jorge Manuel Pessoa Cabelo,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Servidomésticos, Electrodomés-
ticos e Artigos para o Lar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Consiglieri Pe-
droso, 47-A, em Queluz de Baixo, freguesia de Barcarena, concelho
de Oeiras.

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 no comércio a retalho e por grosso
de electrodomésticos, material eléctrico e artigos para o lar, insta-
lações eléctricas e de gás e assistência técnica de electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do
valor nominal de 1667 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 15 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Mário Rui Pes-
soa Cabelo e Nuno Fernando Pessoa Cabelo.

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.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005835641

LIGAFONE � INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS TELEFÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 534-
-A-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 67/021023.

Certifico que entre:
1) João Martins Lopes;
2) Carlos Alberto Gonçalves Lourenço,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIGAFONE � Instalação, Ma-
nutenção de Equipamentos Telefónicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta Sebastião da Gama, 9,
1.º, direito, Massamá, freguesia de Queluz, 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 prestação de serviços de
instalação, manutenção e reparação de equipamentos telefónicos
e redes telefónicas. Elaboração e fiscalização de projectos de te-
lecomunicações. Venda de produtos e materiais de telecomunica-
ções.
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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 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de 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 não sócios Germana
Conceição Amorim Pereira Lourenço, casada, residente Rua dos
Girassóis, 180, 2.º, esquerdo, Fânzeres, Gondomar, e João Pedro Nunes
Martins Lopes, solteiro, maior, residente na Praceta de Sebastião da
Gama, 9, 1.º, direito, Massamá, Sintra.

5 � Em ampliação à sua esfera normal de competência, a gerên-
cia poderá comprar e vender quaisquer bens móveis e imóveis, to-
mar ou dar de arrendamento quaisquer prédios, tomar ou dar de tres-
passe quaisquer estabelecimentos, assinar contratos de locação
financeira, bem como solicitar qualquer tipo de financiamento a quais-
quer instituições de crédito, pelo prazo e condições que entender,
incluindo leasing e ALD, dando de garantia quaisquer bens móveis e
imóveis.

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.

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.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005835633

CONSTRUSOFT � SOFTWARE PARA A INDÚSTRIA
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 596-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 67/021025.

Certifico que entre:
1) João Carlos Lopes Ribeiro;
2) Paraskevas or Vaki Kokorelis,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSTRUSOFT � Software para
a Indústria de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Taguspark, Núcleo Central,
235, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

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 no comércio e representação de
material e equipamento informático e electrónico. Consultoria, à
excepção da jurídica, formação, prestação de serviços e projectos de
engenharia. Importação e exportação. Software para a indústria de
construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � 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.

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.
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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.

8 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898830

PAPOMANIA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 583-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/021023.

Certifico que entre:
1) Alexandre Tomé Lima Peralta;
2) Isabel Maria Lima Peralta Dias,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAPOMANIA � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Xavier Ma-
chado e Cerveira, 1, 3.º, direito frente, no lugar e freguesia de Paço
de Arcos, concelho de Oeiras.

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 actividades hoteleiras e simi-
lares, designadamente restaurante e pronto-a-comer.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio Alexandre Tomé
Lima Peralta, e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à
sócia Isabel Maria Lima Peralta Dias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2500 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Alexandre Tomé Lima
Peralta.

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.

8 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898821

AZIMUTE ZERO � GABINETE DE PROJECTOS
E ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 576-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/021021.

Certifico que por Miguel António Picareta Jorge foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Azimute Zero � Gabinete de
Projectos e Engenharia, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Alto do Lagoal, 15, sala
10, freguesia de Caxias, 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 prestação de serviços de engenha-
ria e projectos nas áreas de ambiente e lazer, telecomunicações,
recursos humanos, importação e exportação, representação, comér-
cio a retalho e por grosso de equipamentos de telecomunicações.

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, a qual poderá não ser remunerada con-
forme 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.
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ARTIGO 6.º

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

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 2005898805

LISBOA � 1.A SECÇÃO

EDIDECO � EDITORES PARA A DEFESA
DO CONSUMIDOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2421/910709; identificação de pessoa colectiva n.º 502611529;
inscrição: 28052002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000236796

AMUNDSEN � AGENTES DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7378/980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504103806;
inscrição: 24052002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000236795

ALFANALFA � ASSISTÊNCIA ADUANEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5245/950512; identificação de pessoa colectiva n.º 503417947;
inscrição: 28052002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000236793

BAR DAS PORTAS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 157/600323; identificação de pessoa colectiva n.º 500846839;
inscrição: 28052002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000236791

ÁGUACICLO � TECNOLOGIAS DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9013/000407; identificação de pessoa colectiva n.º 504962647;
inscrição: 28052002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000236789

AUTO TÁXIS FRIAS NUNES & ROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 587/671021; identificação de pessoa colectiva n.º 500513112;
inscrição: 11012002.

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

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000236788

AVENIDA 190 � SOCIEDADE DE RECUPERAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2283/910628; identificação de pessoa colectiva n.º 502580968;
inscrição: 11012002.

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

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000236787

ESTABELECIMENTOS J. B. FERNANDES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6113/180525; identificação de pessoa colectiva n.º 500100110;
inscrição: 04062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929468

A. B. C 4 � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5589/951107; identificação de pessoa colectiva n.º 503523380;
inscrição: 11012002.

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

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005928771

ANTÓNIO DE ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 860/640504; identificação de pessoa colectiva n.º 500565473;
inscrição: 04062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929263
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EMPRESA GERAL DO FOMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 086/480513; identificação de pessoa colectiva n.º 500095256;
inscrição: 28052002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005928356

DIAS, BASTOS & DAVID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7737/201022; identificação de pessoa colectiva n.º 500341168;
inscrição: 21062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005928828

ARNAUT & LEIRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 268/720329; identificação de pessoa colectiva n.º 500316660;
inscrição: 21062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929450

ANTÓNIO BARRADAS FALARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 743/730704; identificação de pessoa colectiva n.º 500022976;
inscrição: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005928798

AUTO GERE � COMPANHIA PORTUGUESA
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3487/920619; identificação de pessoa colectiva n.º 502796103;
inscrição: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929000

ANGULUSRIDET � COMÉRCIO POR GROSSO
DE MATERIAL E APARELHOS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9340/20000822; identificação de pessoa colectiva n.º 504785621;
inscrição: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005928810

ANTUNES & CACHOPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9569/20001128; identificação de pessoa colectiva n.º 505210401;
inscrição: 05062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005969672

ARISPA � COMÉRCIO DE ARTIGOS ELÉCTRICOS
E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 847/831223; identificação de pessoa colectiva n.º 501451161;
inscrição: 05062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005969656

D. L. A. S., COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 528/20030115; identificação de pessoa colectiva n.º 505524139;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/20030115.

Certifico que José Manuel Mendes Dinis Lucas e Maria Margarida
Moreira de Almeida Santos constituíram a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta firma D. L. A. S., Compra e Venda de
Imóveis, L.da, e tem a sede em Lisboa, na Avenida da República 50,
7.º, da freguesia São Sebastião da Pedreira.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como a criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
de representação onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de imó-
veis adquiridos para esse fim, administração e gestão.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras sociedades
ainda que, com diferente objecto social ou reguladas por leis especi-
ais, bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos complemen-
tares de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa
ou passivamente, em juízo e fora dele, é exercida pela gerência, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
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3 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e
representação, designadamente para:

a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar, quaisquer bens e di-
reitos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;

b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e
outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência

ainda que não tenha atingindo a fase judicial.
3 � É inteiramente vedado à gerência obrigar a sociedade atra-

vés de letras de favor, fianças, avales, abonações e actos estranhos
ao objecto social.

4 � Os actos praticados contra o estabelecido no número anteri-
or importam para os responsáveis pelo menos a perda da gerência e
a obrigação de ficarem pessoalmente e solidariamente responsáveis
em indemnizar a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 6.º

1 � Em caso de cessão ou transmissão total ou parcial de quotas
a estranhos, é reconhecido o direito de preferência à sociedade na
sua aquisição, em primeiro lugar, e aos sócios em segundo lugar.

2 � Havendo mais do que um sócio interessado na aquisição da
quota, será esta dividida proporcionalmente ao valor nominal da
quota de cada um.

3 � O sócio cedente deve comunicar, por carta registada com
aviso de recepção quer à sociedade quer a cada um dos sócios a sua
intenção de ceder a quota bem como as demais condições de trans-
missão.

4 � Se no prazo de 30 dias a contar da recepção da carta, a so-
ciedade ou os sócios não manifestarem a sua intenção de exercerem
o direito de preferência, o sócio cedente é livre de ceder a sua quota
a terceiros.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por morte, interdição, falência ou insolvência de qualquer dos

sócios;
c) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou arrola-

mento;
d) Se o sócio seu possuidor tiver requerido imposição de selos,

arrolamento dos bens sociais ou qualquer procedimento contra a
sociedade em prejuízo do seu regular funcionamento;

e) Se os sócios derem de penhor ou por qualquer forma onerarem
as suas quotas sem autorização da sociedade;

f) Se a quota tiver sido cedida não obedecendo ao preceituado no
pacto social;

g) Se em caso de partilha subsequente do processo de divórcio a
quota for adjudicada ao cônjuge não sócio.

2 � Salvo acordo ou disposição legal em contrário o valor de
qualquer quota para efeitos da sua amortização, será igual ao valor
da liquidação da quota determinado nos termos do n.º 2 do artigo 105.º
do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como quota
amortizada, podendo posteriormente, por deliberação dos sócios, ser
a quota amortizada alienada a algum dos sócios ou a terceiros por
deliberação dos sócios nos termos do n.º 3 do artigo 237.º do Código
das Sociedades Comerciais.

4 � A amortização considera-se efectuada pelo pagamento do
preço ou pela consignação em depósito.

5 � Em caso de falecimento de qualquer dos sócios a sua quota
transmitir-se-á aos seus herdeiros salvo havendo amortização da
mesma nos termos expressos no presente artigo.

ARTIGO 8.º

Ficam desde já nomeados gerentes da sociedade os sócios José
Manuel Mendes Dinis Lucas e Maria Margarida Moreira Almeida
Santos.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005980196

EDIMODA � SOCIEDADE EDITORIAL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 45/881007; identificação de pessoa colectiva n.º 502047054; ins-
crição n.º 23; número e data da apresentação: 25/20030210.

Certifico que foi registado seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 4.º
As acções são nominativas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � ............................................................................................
2 � As acções são nominativas.
3 � ............................................................................................

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2000792634

AULA DE COMÉRCIO � ESTUDOS TÉCNICOS
E PROFISSIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3521/921204; identificação de pessoa colectiva n.º 502421053;
averbamento n.º 11 e inscrição n.º 11 e 13; números e data das apre-
sentações: 14 e 15/20020625.

Certifico foi registado o seguinte:
Cessação das funções do membro do conselho de gerência Luciano

Romana Brandão Soares, por renúncia, em 20 de Maio de 2002.
Designação de membro do conselho de gerência, em 22 de Maio

de 2002, Jacinto Jorge Carvalhal, Rua do Professor Simões Raposo,
4, 10.º, E, Lisboa, designado pela sócia ENSINUSI� Empreendimen-
tos Educativos, S. A., com efeitos a partir de 1 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005980420

EUROGES � AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS
A CURTO PRAZO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1302/900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502295511;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 20/20021008; 8 de
Outubro de 2002-prestação de contas-2001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

E ainda que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais em 28 de Março de 2002.
Conselho de administração: presidente, Miguel António Igrejas

Horta e Costa; vogais: Vasco Luís Ivens Ferraz Jardim, João Nataniel
Loja e Silva, Alfredo Alberto Melo Ferreira, José Rodrigues Correia
Resende, Manuel Azevedo Leite Braga, Daniel Baptista Correia dos
Santos.

Conselho fiscal: presidente, José Manuel da Veiga Testos; vogais:
Alexandre Meca Henriques de Lencastre, Amável Calhau, Ribeiro da
Cunha e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; su-
plente, Afonso Diz & Santos Silva, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas.

Prazo: quadriénio de 2002-2005.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005945196

EDIÇÕES DE ENSINO À DISTÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 940/890913; identificação de pessoa colectiva n.º 502217278;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
42/20021003.
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Certifico que foi registado seguinte:
Cessação de funções do gerente Francisco Xavier Armenter Vidal,

por ter renunciado em 13 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005945218

EDIÇÕES DE ENSINO À DISTÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 940/890913; identificação de pessoa colectiva n.º 502217278;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 50 e 51/20030213.

Certifico que foi registado seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Francisco Prata Ginja e Manuel

Prata Ginja, por terem renunciado em 20 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2000979076

EDIFÍCIOS 3 B � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 934/890912; identificação de pessoa colectiva n.º 502216972;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 18/20021107.

Certifico que foi registado seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 5.º
Teor do artigo alterado:

5.º

2 � A sociedade vincula-se com as assinaturas de dois gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2001107650

ANTEREX � EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 166/881205; identificação de pessoa colectiva n.º 502072601;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 27/20030605.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação, reforço de capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 961,68 euros em dinheiro e subscrito pelo sócio Luís

Filipe Macedo Malfeito Freire com a natureza de bem próprio.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
400 000 euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
380 048 euros e 8 cêntimos do sócio, Luís Filipe Macedo Malfeito
Freire, seu bem próprio e outra no valor nominal de 19 951 euros e
92 cêntimos, da própria sociedade ANTEREX � Equipamentos
Electromecânicos, L.da

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2000315712

EUROGES � AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS
A CURTO PRAZO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1302/900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502295511;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 22; números e data
das apresentações: 44 e 45/20030221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores, Miguel António Igrejas

Horta e Costa e Manuel Azevedo Leite Braga, por terem renuncia-
do em 27 de Maio de 2002 e 5 de Julho de 2002, respectivamente.

Nomeação de dois administradores por deliberação de 30 de Se-
tembro de 2002, para o quadriénio em curso 2002-2005: presiden-
te, António José Baptista de Souto, Rua de Filipe Folque, 30, 6.º, B,
Lisboa; vogal, Victor Manuel Carvalho Madureira, Rua da Professo-
ra Maria de Lourdes Carvalho, 25, Rio de Mouro.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005945200

BANIF CRÉDITO � SFAC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 771/910705; identificação de pessoa colectiva n.º 502592230;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 16/20030530.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal para o mandato

2003-2005, por deliberação de 27 de Março de 2003.
Conselho de administração: presidente, Joaquim Filipe Marques dos

Santos; vogais: António Manuel Rocha Moreira e Manuel Isidoro
Martins Vaz, Rua Pedro Espano, 148, 2.º, centro, Porto.

Conselho fiscal: presidente, José Pedro Lopes Trindade; vogais:
Ernst & Young Audit e Associados (Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas), Edifício República, 90, 6.º, Lisboa; suplente, Pedro Manuel
Travassos de Carvalho (revisor oficial de contas), Rua Borges Car-
neiro, 31, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2003596062

AON GIL Y CARVAJAL PORTUGAL � CORRETORES
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 192/800305; identificação de pessoa colectiva n.º 500946728;
inscrição n.º 42; número e data da apresentação: 37/20021031.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração para o quadriénio 2002/

2005 e fiscal único para o triénio 2002-2004, por deliberação de
17 de Janeiro de 2002.

Conselho de administração: presidente, Santiago Gil de Biedma y
Vega de Seoane, residente em Fortuny, 14, Madrid, Espanha; vice-
-presidente, Rafael Esteban Muguiro, residente em Cruzada, 4,
Madrid, Espanha; vogais: Carmem Martinez Sarmiento, residente em
Santa Engrácia, 26, Madrid, Espanha; Patrício Satrustegui Aznar, re-
sidente em Mejia Lequerice, 8, Madrid, Espanha, Tristão da Cunha,
residente na Rua das Praças, 24, 2.º, Lisboa, Manuel Rodrigues Maia,
residente na Rua de José Belo Madeira, 5, Cascais; administrador-
-delegado, Jorge Luís Quaresma Henriques, Rua da Juventude, 7, 1.º,
direito, Alverca.

Fiscal único, Pedro Travassos & Associados (Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas), Avenida da República, 90, 7.º, Lisboa;
suplente, A. Gândara, O. Figueiredo & Associados (Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas), com mesmo domicílio.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005980080

AON GIL Y CARVAJAL PORTUGAL � CORRETORES
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 192/800305; identificação de pessoa colectiva n.º 500946728;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34; número e data da apresenta-
ção: 12/20021022.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida da República, 87, freguesia da

Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2001176554

EDP DISTRIBUIÇÃO � ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8847/20000215; identificação de pessoa colectiva n.º 504394029;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 47 e 48/20021204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do vogal do conselho de administração

António Eduardo da Silva Oliva, por renúncia, em 23 de Janeiro de
2002.

Designação de vogal do conselho de administração, em 23 de Ja-
neiro de 2002, Manuel Luís Machado Norton Brandão, Rua de Ri-
cardo Espírito Santo, 3, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Prazo: até final do triénio em curso 2000-2002.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005980099

AESE � ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS SUPERIORES
DE EMPRESA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 204/951110; identificação de pessoa colectiva n.º 501105026;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
26/20020624.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Calçada de Palma de Baixo, 12, fregue-

sia de São Domingos de Benfica, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005980110

ELECTRICIDADE DE PORTUGAL INTERNACIONAL,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2142/910327; identificação de pessoa colectiva n.º 502539984;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 18; números e data das apresentações: 9 e 10/20030429.

Certifico que foi registado o seguinte:
Manuel Jorge Correia Minderico exerce o caro de administrador-

-delegado.
Mais certifico:
Deslocação de sede para a Avenida da República, 57, 3.º, fregue-

sia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2002957282

ELECTRICIDADE DE PORTUGAL INTERNACIONAL,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2142/910327; identificação de pessoa colectiva n.º 502539984;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 25; números e data
das apresentações: 3 e 4/20021029.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores, Custódio Alexandre

Rouxinol Miguens, João Mendes Maria, por terem renunciado em
28 de Junho de 2002 e 22 de Julho de 2002, respectivamente, Rui
Miguel de Oliveira Horta e Costa e Fernando Noronha Leal, por
terem renunciado em 24 de Julho de 2002.

Nomeação de administradores para o triénio em curso 2001-2003,
por deliberação de 25 de Julho de 2002: presidente, Arnaldo Pedro
Figueiroa Navarro Machado, residente na General Schiappa Mon-
teiro, 2, 3.º, esquerdo, Lisboa; vogais: Fernando Noronha Leal,
Avenida de Carolina Michaelis, 16, 15.º, A, Linda-a-Velha, e Manu-
el Jorge Correia Minderico, Rua de Hans Chiristian Andersen, 5,
Setúbal.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005980188

DUARTARE � PROPRIEDADES, CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 705/20020110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505748282; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
20020110.

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

1.º

A sociedade adopta a firma DUARTARE � Propriedades, Con-
sultoria, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Duque d�Ávila, 72-A,
galeria B, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lis-
boa.

2.º

A sociedade tem por objecto prédios, revenda dos adquiridos para
esse fim, construção civil e consultoria de imóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado e dividido em duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência com ou sem remuneração será exercida por quem os
sócios designarem em assembleia geral.

5.º

Os gerentes só podem ser destituídos por maioria de três quartos
dos votos representativos do capital social.

6.º

A sociedade fica representada e vincula-se com a assinatura de
um gerente.

7.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades constituí-
das ou a constituir, com o mesmo objecto ou objecto diferente, em
sociedades reguladas por leis especiais, ou em agrupamentos com-
plementares de empresas.

8.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer outros actos semelhantes e
estranhos aos negócios sociais.

9.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos depende
sempre do consentimento da sociedade, que goza em primeiro lugar
do direito de preferência e em segundo o sócio não cedente.

10.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota; nos seguintes casos:

a) Morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
b) Se o sócio for julgado falido ou insolvente, ou se a quota de

qualquer dos sócios for dada como penhor, penhorada, arrestada ou
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envolvida em qualquer acto que implique a arrematação ou adjudica-
ção da mesma;

c) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou separação
de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a pertencer
ao seu titular inicial;

d) Venda ou adjudicação judicial;
e) Quando algum dos sócios incorrer em comportamento desleal,

prejudicando a sociedade no seu bom nome ou no seu património;
f) Por acordo entre os sócios;
g) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade.

11.º

A contrapartida da amortização será;
a) Nos casos da alínea f) e g) o valor acordado entre as partes, na

falta dele o valor resultante da aplicação do regime do artigo 235.º
do Código das Sociedades Comerciais;

b) Nos casos das alíneas a), b), c) e d), o valor resultante da aplica-
ção do regime do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais;

c) No caso da alínea e), o valor nominal da quota.

12.º

A sociedade em vez de amortizar a quota de qualquer sócio pode
adquiri-la ou a fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro, podendo,
no primeiro caso, a quota figurar no balanço como própria e, pos-
teriormente, também por deliberação dos sócios, ser dividida em
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um sócio ou a tercei-
ros.

13.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
com aviso de recepção nos termos da lei.

2 � As assembleias só poderão funcionar se estiverem presentes
ou representados sócios que representem, pelo menos, três quartas
partes do capital social.

Sócios:
1) Ana Maria dos Santos Dinis Duarte Tarré;
2) Maranha � Propriedades, S. A.
Gerente: a sócia Ana Maria dos Santos Dinis Duarte Tarré.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 1000236977

DONS DO TEJO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 682/20020103; identificação de pessoa colectiva
n.º 505875144; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/
20020218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais, em 5 de Dezembro de 2001.
Conselho de administração: presidente, André Gil Hachem Mar-

ques, Rua de Pedro Homem de Melo, 376, 3.º, direito, Porto; vo-
gais: Inácio Felício Fialho de Almeida, Rua de Júlio Dantas, 391,
Porto, e Miguel Vieira Gonçalves Fialho de Almeida, Rua de Júlio
Dantas, 391, Porto.

Fiscalização: fiscal único, Carlos Abreu, João Cipriano e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Bernardo
Santareno, 33, 9.º, B, Corroios; suplente: Carlos Alberto Antunes
Abreu, Rua do Professor Delfim dos Santos, 3, 5.º, Lisboa, revisor
oficial de contas.

Prazo: triénio de 2001-2003.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 1000236976

ANA CATARINO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 698/20020109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505662230; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
20020109.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Ana Catarino � Serviços Médicos,
L.da, e tem a sua sede na Avenida Casal Ribeiro, 61, 6.º, direito,
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas e encerradas sucursais, filiais ou quaisquer outras
formas de representação da sociedade, no País e no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médi-
cos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma de 2500 eu-
ros, pertencente à sócia Ana Luísa Leal Marques Catarino, uma de
1250 euros, pertencente ao sócio José Manuel de Sousa Bivar
Weinholtz, e uma de 1250 euros, pertencente ao sócio Francisco
Castelo da Maia Bivar Weinholtz.

4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante equivalente ao triplo do capital social e na
proporção das respectivas participações, nas condições que forem
aprovadas em assembleia geral.

5.º

1 � A administração da sociedade, compete aos gerentes, sócios
ou não, que forem designados em assembleia geral, que também de-
liberará sobre o seu estatuto remuneratório.

a) Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios José Manuel de
Sousa Bivar Weinholtz e a sócia Ana Luísa Leal Marques Catarino;

b) Qualquer um dos gerentes poderá ainda constituir mandatários
ou procuradores da sociedade para fins específicos, nos termos da
lei.

6.º

1 � A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos:

a) Pela intervenção de qualquer um dos gerentes;
b) Pela intervenção de um procurador da sociedade com poderes

específicos para o efeito.
7.º

A representação dos sócios nas assembleias gerais pode ser defe-
rida a qualquer pessoa, mesmo que estranha à sociedade, mediante
simples carta-mandato endereçada à sociedade, a qual deverá conter
a identidade do representante e que só poderá ser utilizada uma vez.

8.º

Após a constituição da reserva legal, os lucros líquidos de cada
exercício, serão aplicados conforme decidido pela assembleia geral.

9.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios nos termos do
n.º 3 do artigo 9.º do referido Código.

Sócios:
1) Ana Luísa Leal Marques Catarino;
2) José Manuel de Sousa Bivar Weinholtz;
3) Francisco Castelo da Maia Bivar Weinholtz.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 1000236975

EDINFOR � SISTEMAS INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 213/20010706; identificação de pessoa colectiva
n.º 502605731; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 18;
números e data das apresentações: 1 e 7/20020313.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do suplente do fiscal único António Domin-

gos Henrique Coelho Garcia, por renúncia, em 12 de Janeiro de 2001.
Designação de suplente do fiscal único em 1 de Outubro de 2001,

Alves da Cunha, A. Dias & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, Rua de Américo Durão, 6, 8.º, esquerdo, Lisboa.

Prazo: triénio em curso 2000-2002.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000236974

EUROGES � AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS
A CURTO PRAZO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1302/900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502295511;
inscrição n.º 19, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 17; números e data das apresentações: 32, 33 e
34/011203.

Certifico que foi registado seguinte:
Reforço de capital, redenominação com renominalização de ac-

ções e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 5 784 000$, por in-

corporação de reservas,
Artigos modificados: n.os 1 e 2 do 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 12 000 000 de euros, encontra-se inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro e divide-se em
2 400 000 acções.

2 � As acções serão do valor nominal de 5 euros cada uma e
representadas em títulos de 1, 10, 50, 100, 1000 e 5000 ou mais
acções.

Mais certifico:
Cessação de funções do gerente de Carlos Alberto Lourenço Car-

rilho e Rogério Carlos Fernandes da Silva, por renúncia, em 20 de
Março de 2001.

Designação de administradores, em 26 de Março de 2001, por
cooptação e ratificada em 26 de Março de 2001.

Período: até ao final do mandato em curso 1998-2001.
Manuel Azevedo Leite Braga, casado, Rua de Agostinho Neto, 42,

4.º, A, Edifício Marselha, Lisboa.
Daniel Baptista Correia dos Santos, solteiro, maior, Avenida do

Uruguai, 30, 15.º, direito, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000236973

ENGENHEIRO DIMAS PESTANA & ASSOCIADOS
CONSULTORES DE PATRIMÓNIO E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8463/990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504594737;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 39 e 40/20020227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Dimas Ferreira Pestana, por ter

renunciado em 15 de Janeiro de 2002.
Mais certifico:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, n.º 1 do ar-

tigo 4.º, e n.os 2 e 4 do artigo 5.º e designação de gerente.
Teor dos artigos alterados:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PBC � Consultores de Patrimó-
nio e Obras, L.da, e tem a sua sede na Rua de Castilho, 23, 6.º, letra
A, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

4.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 4800 euros, pertencente à sócia Ana Catarina Viriato Maia
Ferreira Pestana, e outra de 200 euros, pertencente ao sócio André
Ramos Barbosa.

5.º

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana Catarina Viriato
Maia Ferreira Pestana.

4 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000236972

ENN � EDITORA NÁUTICA NACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 874/890818; identificação de pessoa colectiva n.º 501700536;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 30/20020213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo:

Luísa Eugénia Beça Sanches de Gama Fialho, uma quota no valor
nominal de 2500 euros;

Gabriel Lobo Fialho, uma quota no valor nominal de 2500 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000236970

AUTO EXA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 184/800303; identificação de pessoa colectiva n.º 500860300;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 13, 14 e 15/20011227; 27 de Dezembro de
2001-prestação de contas do ano de 2000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2000, e ainda que foi
registado o seguinte:

Cessação das funções do gerente José Maria Xerez Puppe dos
Santos, por renúncia, em 10 de Julho de 2001.

Mais certifico:
Reforço de capital, redenominação alteração do contrato, quanto

ao artigo 3.º e designação de gerentes, em 7 de Setembro de 2001.
Reforço: 9639$17, por incorporação de reservas.
Gerentes designados: os não sócios Álvaro Manuel Ricardo Nu-

nes, Rua do Meio à Lapa, 72, Lisboa, e Duarte Nuno d�Orey da
Cunha, Rua de Virgínia Vitorino, 15, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, que se encontra integralmente realizado em di-
nheiro, é de 20 000 euros e corresponde à soma das seguintes quo-
tas: uma, de 19 900 euros, e outra de 100 euros, ambas pertencentes
à sócia Participações Exa, S. G. P. S., S. A., de 310 000 euros, per-
tencente a Participações Exa, SGPS, S. A.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000236969

EDIMODA � SOCIEDADE EDITORIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45/881007; identificação de pessoa colectiva n.º 502047054; ins-
crições n.os 20 e 21; números e data das apresentações: 31 e 32/
20020312.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 13.º e 16.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas, eleitos por quatro anos, pela assembleia geral,
podendo ser reeleitos.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral poderá eleger, por períodos de quatro anos,
uma comissão de accionistas, que fixará a remuneração de cada um
dos administradores e do fiscal único.

Mais certifico:
Designação de fiscal único, em 8 de Maio de 2001, Freire Lourei-

ro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Amo-
reiras, torre 1, 7.º, Lisboa; suplente: Magalhães, Neves & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Amoreiras, torre 1,
7.º, Lisboa.

Prazo: quadriénio de 2001-2004.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000236968

ELECTRIC CO. � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
NÃO ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9150/000609; identificação de pessoa colectiva n.º 504797000;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 92 e 93/20020321.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Francisco Manuel de Castro

Soares dos Santos, Álvaro Carlos Gonzalez Troncoso e de Rui Con-
ceição Rodrigues do Amaral, por renúncia, respectivamente, em 15 de
Janeiro de 2002, 15 de Janeiro de 2002 e 1 de Março de 2002.

Designação de gerentes, em 22 de Janeiro de 2002: José Luís Cle-
mente Quinta, Bairro Calçada dos Mestres, Rua Nove, 4, Lisboa; João
Miguel de Freitas Ferreira Queimado, Avenida do Lago, 317, 4.º, C,
Monte Estoril, e Carlos Paulo Cabral Saldanha, Travessa dos For-
nos, 5, 4.º, frente, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000236967

BALAIA-MAR � CONSTRUÇÕES TURÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 250/890110; identificação de pessoa colectiva n.º 502090383;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 29/20011214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quanto

ao n.º 1 do artigo 3.º
Reforço: 5 024 100$, realizado em dinheiro.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro e demais valores constantes da escrituração da socie-
dade, e acha-se dividido em 10 000 acções no valor nominal de 5 euros
cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000236966

AUTO TÁXIS JOIRPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 010/20010420; identificação de pessoa colectiva
n.º 505430126; inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929409

EDIÇÕES HRL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9736/20010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505215322;
inscrição: 30062003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929425

EDIPROF � EDIÇÕES ESCOLARES
E PROFISSIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3175/920623; identificação de pessoa colectiva n.º 502810220;
inscrição: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2001024827

DENTOCENTRO � CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 436/880919; identificação de pessoa colectiva n.º 502038438;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929476

ELECTROCONSUL � CONSULTORES
DE ELECTRICIDADE E MECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 240/720324; identificação de pessoa colectiva n.º 500093610;
inscrição: 09072002.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929484

ANTÓNIO FERNANDEZ DINIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2120/901016; identificação de pessoa colectiva n.º 500533024;
inscrição: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005928992

AUTO TÁXIS PROGRESSO FUNDADENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 234/880816; identificação de pessoa colectiva n.º 502522880;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929255

BANDEIRANTES, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5080/950223; identificação de pessoa colectiva n.º 503363422;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929247

BAR 7, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9112/000525; identificação de pessoa colectiva n.º 504890735;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929271

AUTO TÁXIS CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 333/681017; identificação de pessoa colectiva n.º 500319413;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000236725

BATINA�S BAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7418/980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504119079;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929336

AUTO TÁXI GEOPANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 052/20010510; identificação de pessoa colectiva
n.º 505423022; inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929344

BARRANQUINHO � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 688/730620; identificação de pessoa colectiva n.º 500322023;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929352

DELUR � DESENVOLVIMENTOS URBANÍSTICOS
DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 967/700309; identificação de pessoa colectiva n.º 500084165;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929379

A. CAVALEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 166/680919; identificação de pessoa colectiva n.º 500000816;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929387

DIFINA � COMPANHIA DE INVESTIMENTOS
FINANCEIROS, INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 802/680715; identificação de pessoa colectiva n.º 500085560;
inscrição: 09072002.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929395

AUTO TÁXIS BARBOSA & PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9237/000714; identificação de pessoa colectiva n.º 505042266;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929417

A VENDINHA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6540/970313; identificação de pessoa colectiva n.º 503833835;
inscrição: 06062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005928445

AN-ARQUITECTOS � NUNO MALHEIRO DA SILVA
& ANTÓNIO BARBOSA DA FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7760/980911; identificação de pessoa colectiva n.º 504237667;
inscrição: 06062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005928453

ALVES & FERRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 432/730412; identificação de pessoa colectiva n.º 500310149;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929280

BARROS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 462/860710; identificação de pessoa colectiva n.º 501689567;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929298

DIONÍSIO MILHEIRIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 430/600917; identificação de pessoa colectiva n.º 500510253;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929301

A VENCEDORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 768/460617; identificação de pessoa colectiva n.º 500515069;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929310

AUTO TÁXIS ESTRELA DOS MONTES
DA SENHORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 867/670529; identificação de pessoa colectiva n.º 500549974;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000236792

AUTO PONTE DE ARROIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 167/650924; identificação de pessoa colectiva n.º 500036713;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 1000236790

ANTE-PROJECTO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7417/980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504119117;
inscrição: 09072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005929328

ARMANDO FERNANDES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 608/790507; identificação de pessoa colectiva n.º 500844461;
inscrição: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 2005928984
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LISBOA � 2.A SECÇÃO

FARMÁCIA DO RATO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 636/20020816; identificação de pessoa colectiva
n.º 506248640; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20020816.

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

CAPÍTULO I

Denominação, duração, objecto e sede

ARTIGO 1.º

Tipo social e denominação

1 � A sociedade é constituída sob a forma de sociedade unipes-
soal por quotas.

2 � A sociedade adopta a denominação de Farmácia do Rato �
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a exploração de farmácia.

ARTIGO 4.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade terá a sua sede no Largo do Rato, 3, C e D,
freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para um concelho limítrofe e poderá criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, em
Portugal ou no estrangeiro.

CAPÍTULO II

Capital social e prestações suplementares

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 7500 euros, está integralmente realizado e é
totalmente detido pela sócia única, Maria Luísa Costa Ferreira Pes-
soa d�Almeida Dias.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

A sócia única poderá realizar prestações suplementares de capital
até ao montante máximo global de 1 000 000 de euros.

CAPÍTULO III

Decisões da sócia única, gerência e fiscalização

ARTIGO 7.º

Decisões da sócia única

1 � A sócia única exercerá as competências das assembleias ge-
rais das sociedades por quotas, cabendo-lhe decidir sobre todas as
matérias que, por lei imperativa ou supletiva, a estas sejam atribuí-
das.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, a sócia única
poderá fazer-se representar por quem entender, devendo a represen-
tação ser acreditada por meio de simples escrito particular.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A administração e a representação da sociedade perante ter-
ceiros, em juízo ou fora dele, compete a um ou mais gerentes, desig-
nados no contrato de sociedade ou nomeados pela sócia única.

2 � Os gerentes devem praticar os actos que forem necessários
ou convenientes para a realização do objecto social, com respeito
pelas decisões da sócia única.

3 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Com a assinatura de um ou mais mandatários, nos termos das

respectivas procurações.
ARTIGO 9.º

Fiscalização

Quando se verificarem as situações previstas no n.º 2 do ar-
tigo 262.º do Código das Sociedades Comerciais, a sociedade desig-
nará um revisor oficial de contas para proceder à fiscalização das
suas contas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 10.º

Lucros distribuíveis

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for decidida pela só-
cia única, podendo não ser distribuídos na íntegra.

ARTIGO 11.º

Celebração de contratos com a sociedade

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 270.º-F do
Código das Sociedades Comerciais, é autorizada a celebração, entre a
sócia única e a sociedade, de todos os contratos, incluindo contratos
de suprimento, que venham a revelar-se necessários ou convenien-
tes para a prossecução do objecto social.

Nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais,
segue-se o relatório do revisor oficial de contas referente à entrada
em espécie.

1 � Introdução:
Victor Manuel Leitão Ladeiro, em representação da sociedade de

revisores oficiais de contas Pereira Rosa, Victor Ladeiro, SROC, vem
emitir o relatório de verificação das entradas em espécie em que se
vai proceder à constituição da sociedade Farmácia do Rato � Uni-
pessoal, L.da, com o número provisório P506248640 e sede no Lar-
go do Rato, 3, C e D, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

O capital da sociedade a constituir é de 7500 euros e será realiza-
do, na totalidade, pelo titular abaixo identificado, que vai efectuar a
realização da sua participação no capital através da transmissão da
totalidade do património que este tinha afecto ao exercício da mes-
ma actividade na qualidade de pessoa singular.

2 � Titular:
Maria Luísa Costa Ferreira Pessoa d�Almeida Dias, empresário em

nome individual, que usa como firma o seu nome completo, com
domicílio profissional no Largo do Rato, 3, C e D, freguesia de São
Mamede, concelho de Lisboa, exercendo a actividade principal de
farmácia.

3 � Identificação da entrada em espécie:
O capital da sociedade, totalmente subscrito por Maria Luísa Costa

Ferreira Pessoa d�Almeida Dias, será realizado em dinheiro no mon-
tante de 226,16 euros e através da entrada em espécie do estabele-
cimento comercial sito na morada referida no parágrafo 1, acima,
isto é, mediante a transferência da totalidade do património afecta
à actividade de empresário em nome individual, em referência a 30 de
Junho de 2002, cuja descrição e respectivos valores constam do
balanço em anexo, preparado a partir dos livros selados e demais
registos contabilísticos, que fica a fazer parte integrante deste rela-
tório e cuja composição é a seguinte:

Activo líquido � 91 264,76 euros.
Passivo � 83 990,92 euros.
Capital próprio � 7273,84 euros.
4 � Valores dos bens do activo:
Os bens do activo referidos no ponto 3 deste relatório encontram-

-se registados na contabilidade pelos valores líquidos de realização,
com excepção das mercadorias, que se encontram registadas pelo
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preço de aquisição, e resultaram da aplicação das disposições do
Código do IRS ou de reavaliações feitas ao abrigo da legislação de
carácter fiscal.

5 � Conclusões:
Considerando as verificações efectuadas quanto à existência e ti-

tularidade dos bens e às obrigações a transmitir para a sociedade e os
valores dos bens que figuram nos registos contabilísticos, como re-
ferido no ponto 4 anterior, declaramos que as entradas em espécie
descritas no ponto 3 atingem o montante líquido de 7273,84 euros,
sendo, por isso, susceptível de constituírem uma entrada em espécie
deste valor na subscrição do capital da sociedade Farmácia do Rato �
Unipessoal, L.da

6 � Prazo:
Damos também conhecimento de que o nosso relatório tem a

validade de 90 dias, pelo que neste prazo deverão celebrar a respec-
tiva escritura.

Lisboa, 12 de Agosto de 2002.

Conforme o original.

21 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000231835

GREY LISBOA � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3273/920730; identificação de pessoa colectiva n.º 502812990;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 43 e 44/20020214.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Francisco José Gonzalez

Lopez, por ter sido destituído em 15 de Outubro de 2001.
Reforço, redenominação do capital, alteração do contrato quanto

ao artigo 6.º e designação do conselho de administração.
Reforço: 25 050,11 euros, por reservas.
Capital: 50 000 euros, representado por 10 000 acções do valor

nominal de 5 euros cada.
Conselho de administração, designado por deliberação de 15 de

Outubro de 2001, para o triénio de 2002-2004:
Presidente, Ildefonso García Serena, Paseo Mareano, Estrada n.º 9,

Barcelona, Espanha; Javier Anat Sala, Calle Julian Hernández, n.º 7,
Madrid, Espanha; Steven G. Felsher.

Teor do artigo alterado:
6.º

1 � O capital social da sociedade é de 50 000 euros, dividido em
10 000 acções emitidas pelo valor nominal de 5 euros cada uma,
estando realizado totalmente em dinheiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981923

GEONÁUTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
NÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 033/20030123; identificação de pessoa colectiva
n.º 506343200; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20030123.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GEONÁUTICA, Comércio e
Serviços Náuticos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Carvalho Araújo,
99, 3.º, direito, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lis-
boa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em: comércio, importação, exportação
e representação de produtos e artigos para actividades náuticas. Edição

e comercialização de publicações náuticas. Formação teórica e prá-
tica em actividades náuticas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor no-
minal de 1700 euros, pertencente à sócia Carla Maria de Moura Jorge
Rodrigues; uma do valor nominal de 1700 euros, pertencente ao sócio
José António Teixeira Martins, e uma do valor nominal de 1700 eu-
ros, pertencente ao sócio Daniel Jorge Baptista Ferreira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos da lei, participar em agrupamen-
tos complementares de empresas, no capital social de outras socie-
dades, ainda que reguladas por leis especiais, criar novas sociedades
ou participar na sua criação e livremente associar-se, colaborar e
tomar interesses com quaisquer entidades, singulares ou colectivas,
mesmo que o objecto e a actividade desses agrupamentos, sociedades
ou entidades seja diferente do seu.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será desempenhada pela só-
cia Carla Maria de Moura Jorge Rodrigues, que desde já fica designa-
da gerente.

2 � A sociedade obriga-se em juízo, activa e passivamente, com
a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais, nomeadamente fianças, abonações,
letras de favor ou quaisquer outros de idêntica natureza.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida.
A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, a quem
é reservado o direito de preferência, direito que se devolverá aos
sócios não cedentes se aquela dele não quiser usar.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota, no todo ou em parte,
deverá comunicar à sociedade e aos sócios não cedentes, por carta
registada, com 30 dias de antecedência, indicando os elementos es-
senciais de cessão.

3 � Nomeadamente preço, condições de pagamento e a quem é
feita a cessão.

4 � Na transmissão mortis causa, bem como quando as quotas
forem penhoradas, arrestadas ou sujeitas a qualquer providência que
restrinja o pleno exercício dos direitos sociais pelo sócio titular,
poderá a sociedade adquiri-las ou amortizá-las pelo valor que resul-
tar do balanço que para o efeito se realizará.

5 � Anualmente, será dado balanço às contas da sociedade e aos
resultados líquidos apurados, depois de deduzida a reserva legal, será
dado o destino que a assembleia geral decidir, podendo ser deliberada
a não distribuição dos mesmos.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000236724

L. M. G. L. SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 601/20020819; identificação de pessoa colectiva
n.º 504810499; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20020819.

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

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade anónima, adop-
ta a denominação de L. M. G. L. Sociedade de Administração Mobi-
liária e Imobiliária, S. A., rege-se pelo presente contrato de socie-
dade e pela legislação aplicável às sociedades anónimas e é constituída
por tempo indeterminado.
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ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sidónio Pais, 24,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, con-
celho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede social
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agên-
cias, delegações ou quaisquer outras formas de representação da so-
ciedade, em território nacional ou no estrangeiro, onde e quando
entender conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a administração de propriedades e
valores mobiliários, concepção, promoção e execução de empreen-
dimentos imobiliários, a compra, venda e revenda de imóveis adqui-
ridos para esse fim.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 130 000 euros e encontra-se representado por 26 000 ac-
ções com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são ao portador e poderão ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções serão assinados pelo administrador único, por dois adminis-
tradores ou por um administrador e um mandatário com poderes para
o acto, podendo as assinaturas dos administradores ser apostas por
chancela por eles autorizada.

ARTIGO 5.º

Aumento de capital social

A administração, com voto favorável da maioria dos seus mem-
bros, fica autorizada, após parecer favorável do órgão de fiscaliza-
ção, a proceder ao aumento do capital social até ao limite de
500 000 euros, a realizar nos termos e condições que forem delibe-
rados, por uma ou mais vezes, no prazo de cinco anos contados da
presente data, por entradas a dinheiro.

ARTIGO 6.º

Suprimentos

Podem os accionistas prestar suprimentos à sociedade nos termos
e condições que vierem a ser contratados com esta.

ARTIGO 7.º

Preferência na subscrição

Nos aumentos do capital social da sociedade,  a dinheiro, os ac-
cionistas terão direito de preferência, a exercer proporcionalmente
às acções detidas, na subscrição de novas acções, relativamente a
quem não for accionista, salvo diferente deliberação da assembleia
geral, nos termos do artigo 460.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Composição

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o administrador único
ou conselho de administração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que, com a antecedência mínima de 10 dias sobre a
data da respectiva reunião, possuam 100 ou mais acções registadas
ou depositadas em seu nome.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto; os accio-
nistas possuidores de um número de acções inferior a 100 poderão
agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se então
representar por qualquer um dos agrupados.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos em assembleia geral de entre os accionistas
ou não, por um período de quatro anos, e que poderão sempre ser
reeleitos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral convocar e diri-
gir as reuniões da assembleia geral, dar posse aos membros do con-
selho de administração e conselho fiscal, bem como exercer as de-
mais funções que lhe são conferidas por lei e pelo presente contrato.

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia geral

As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem ser
feitas com a antecedência mínima de 30 dias, mediante publicação
de anúncios, nos termos da lei. Na primeira convocatória, pode desde
logo ser marcada uma segunda data para reunir, no caso de a assem-
bleia não poder funcionar na primeira data marcada.

ARTIGO 12.º

Deliberações na assembleia geral

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação desde que estejam presentes ou representados accionistas cu-
jas acções correspondam a mais de metade do capital social.

Em segunda convocação, a assembleia pode funcionar e valida-
mente deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou
representados e o quantitativo do capital a que as respectivas acções
correspondam.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 286.º, n.º 2, do Código
das Sociedades Comerciais, as deliberações da assembleia geral serão
tomadas por maioria simples dos votos emitidos em cada reunião,
não se contando as abstenções, salvo quando a lei exigir maioria
qualificada.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 13.º

Composição

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único ou por um conselho de administração, composto por
três ou cinco membros, que podem ou não ser accionistas, eleitos
pela assembleia geral por um período de quatro anos, sendo permi-
tida a sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem qualquer limita-
ção.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designa de entre os seus membros o respectivo presidente.

3 � Na falta ou impedimento definitivo de qualquer administra-
dor, os demais procederão à cooptação de um substituto. O mandato
do novo administrador terminará no fim do período para o qual o
administrador substituído tenha sido eleito.

ARTIGO 14.º

Competência

Cabem ao administrador único ou ao conselho de administração
os mais amplos poderes de administração da sociedade, designada-
mente poderes para:

a) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da sociedade;

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em arbitragens;
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c) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
d) Tomar a iniciativa de eventuais alterações de estatutos e au-

mentos de capital, apresentando à assembleia geral as correspon-
dentes propostas;

e) Comprar, onerar e vender quaisquer bens móveis e imóveis.
f) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar

outras operações de crédito, nos termos que forem legalmente auto-
rizados, em quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar
ou receber as cauções ou garantias consideradas necessárias;

g) Elaborar as contas anuais e propor a afectação dos resultados;
h) Desempenhar as demais funções previstas na lei e neste con-

trato de sociedade;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade, fixando

com toda a precisão os actos ou categorias de actos que estes podem
praticar e a duração do mandato.

ARTIGO 15.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � Compete ao administrador único ou ao conselho de adminis-
tração representar plenamente a sociedade em juízo e fora dele.

2 � A sociedade fica obrigada:
a) Pelo administrador único;
b) Pelo presidente do conselho de administração;
c) Por um administrador a quem o conselho de administração tenha

conferido os necessários poderes, nos termos da respectiva delega-
ção;

d) Por um administrador e um procurador a quem o conselho de
administração tenha conferido os necessários poderes, nos termos
da procuração.

3 � A sociedade obriga-se ainda pelos mandatários constituídos,
nos termos dos respectivos instrumentos de mandato.

SECÇÃO III

Fiscal único ou conselho fiscal

ARTIGO 16.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a
um conselho fiscal, composto por três membros efectivos e um su-
plente, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por quatro
anos e reelegíveis por sucessivos quadriénios, sem qualquer limita-
ção.

2 � De entre os membros eleitos para o conselho fiscal a assem-
bleia designará o seu presidente.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

Atribuição de lucros

Os lucros líquidos da sociedade apurados em cada exercício, de-
pois de deduzidas e reforçadas as provisões e reservas impostas por
lei, terão a aplicação para reservas e dividendos que a assembleia
geral deliberar.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na
lei.

ARTIGO 19.º

Liquidação

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão designados
como liquidatários os membros do conselho de administração em
exercício

ARTIGO 20.º

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados, com dispensa de caução, para servirem
até final do exercício de 2006, as seguintes pessoas para os cargos
adiante indicados:

Mesa da assembleia geral: presidente, Jorge Fernando da Silva
Gomes dos Santos, natural da freguesia de Santa Maria de Viseu,
concelho de Viseu, residente na Avenida de Sidónio Pais, 24, rés-do-
-chão, esquerdo, em Lisboa; secretário, Maria Georgina Barbosa Vi-
cente Rodrigues, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, residente na Rua da Mata de São Mateus, 55, na
Cruz Quebrada.

Administrador único: Luís Alberto de Sousa Rodrigues, natural da
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa, residente na Rua da Mata
de São Mateus, 55, na Cruz Quebrada.

Conselho fiscal: fiscal único, Anildo Sales Palma Nunes, revisor
oficial de contas, residente na Rua de Garcia de Resende, 10, em
Queijas; suplente, António José Alves da Silva, revisor oficial de
contas, casado, residente na Praça de João de Azevedo Coutinho, 2,
rés-do-chão, esquerdo, em Lisboa.

Secretário: titular, Jorge Fernando da Silva Gomes dos Santos,
advogado, natural da freguesia Santa Maria de Viseu, concelho de
Viseu, residente na Avenida de Sidónio Pais, 24, rés-do-chão, es-
querdo, em Lisboa; suplente, Miguel Ruas da Silva, advogado, natu-
ral da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,
residente na Rua do Professor Mário Chicó, 2, 2.º, esquerdo, em
Telheiras.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

I � Introdução:
De acordo com as disposições legais do artigo 28.º do Código das

Sociedades Comercias, elaboro o presente relatório, conforme o
prescrito no n.º 3 do citado artigo, referente aos bens que a seguir se
discriminam para a realização de parte do capital social de
130 000 euros da sociedade anónima a constituir com a denomina-
ção de L. M. G. L. � Sociedade de Administração Mobiliária e Imo-
biliária, S. A., e cujos accionistas são Luís Alberto de Sousa Rodri-
gues, Magda Nelly Menezes Barbosa Vicente Rodrigues, Maria
Georgina Barbosa Vicente Rodrigues, Luís Gabriel Barbosa Vicente
Rodrigues e Jorge Fernando da Silva Gomes dos Santos.

II � Discriminação dos bens:
Prédio urbano, sito na Rua da Mata de São Mateus, 55, na Cruz

Quebrada, freguesia de Cruz Quebrada-Dafundo, descrito na 2.ª Con-
servatória do Registo Predial de Oeiras sob o n.º 6307 e inscrito na
matriz predial sob o artigo 484;

Um terço da fracção autónoma designada pela letra A, que cor-
responde à loja esquerda do prédio sito no Largo do Dr. Dário Gandra,
2 e 2-A, freguesia de Venteira, concelho da Amadora, descrito na
1.ª Conservatória do Registo Predial da Amadora sob o n.º 916 e
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1051;

Prédio urbano, constituído pela fracção autónoma designada pela
fracção A, que corresponde à loja sita no rés-do-chão, lado direito,
e toda a cave do prédio sito na Rua de Carolina Michaelis de Vas-
concelos, 8 e 8-A, freguesia de Benfica, descrito na 5.ª Conserva-
tória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º 1183 e inscrito na ma-
triz urbana sob o artigo 1963;

Prédio urbano, denominado «casa M/1», destinado a habitação,
sito em Aldeia do Golf, freguesia de Quarteira, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Loulé sob o n.º 35 128, a fl. 168 v.º
do livro n.º B-89, e inscrito na matriz urbana sob o artigo 2030.

III � Identificação dos titulares:
Luís Alberto de Sousa Rodrigues, casado no regime de separação

de bens, possuidor do bilhete de identidade n.º 253624, de 3 de Julho
de 1992, de Lisboa, e contribuinte n.º 110711173;

Magda Nelly Menezes Barbosa Vicente Rodrigues, casada no re-
gime de separação de bens, possuidora do bilhete de identidade
n.º 236287, de 12 de Outubro de 1998, de Lisboa, e contribuinte
n.º 138660557;

Maria Georgina Barbosa Vicente Rodrigues, solteira, possuidora do
bilhete de identidade n.º 9024995, de 13 de Julho de 1999, de Lis-
boa, e contribuinte n.º 157858383;

Luís Gabriel Barbosa Vicente Rodrigues, solteiro, possuidor do
bilhete de identidade n.º 10039967, de 18 de Janeiro de 1999, de
Lisboa, e contribuinte n.º 168029944.

IV � Avaliação dos bens:
Luís Alberto de Sousa Rodrigues é possuidor de:
Um terço da fracção autónoma do prédio sito no Largo do Dr.

Dário Gandra, 2 e 2-A, descrito na 1.ª Conservatória do Registo
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Predial da Amadora sob o n.º 916 e inscrito na matriz predial urba-
na sob o artigo 1051 � com valor matricial de 23 250,37 euros.

Nua propriedade da fracção autónoma, designada pela letra A, que
corresponde à loja sita no rés-do-chão direito e cave do prédio sito
na Rua de Carolina Michaelis de Vasconcelos, 8 e 8-A, descrito na
5.ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º 1183 e ins-
crito na matriz urbana sob o artigo 1963 � valor matricial
45 969,22 euros.

Prédio urbano, sito na Rua da Mata de São Mateus, 55, na Cruz
Quebrada, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Oei-
ras sob o n.º 6307 e inscrito na matriz predial sob o artigo 484 �
valor matricial 14 286,37 euros.

Usufruto de 50 % do prédio urbano denominado «casa M/1», sito
em Aldeia do Golf, Quarteira, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Loulé sob o n.º 35 128, a fl. 168 v.º do livro n.º B-89, e
inscrito na matriz urbana sob o artigo 2030 � valor matricial
2507 euros.

Total � 86 012,96 euros.
Magda Nelly Menezes Barbosa Vicente Rodrigues é possuidora de:
Usufruto da fracção autónoma designada pela letra A, que corres-

ponde à loja sita no rés-do-chão direito e cave do prédio sito na Rua
de Carolina Michaelis de Vasconcelos, 8 e 8-A, descrito na 5.ª Con-
servatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º 1183 e inscrito na
matriz urbana sob o artigo 1963 � valor matricial 19 701,10 eu-
ros.

Usufruto de 50 % do prédio urbano denominado «casa M/1», sito
em Aldeia do Golf, Quarteira, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Loulé sob o n.º 35 128, a fl. 168 v.º do livro n.º B-89, e
inscrito na matriz urbana sob o artigo 2030 � valor matricial
2506,99 euros.

Total � 22 208,09 euros.
Maria Georgina Barbosa Vicente Rodrigues é possuidora de:
50 % da nua propriedade do prédio urbano denominado «casa M/

1», sito em Aldeia do Golf, Quarteira, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Loulé sob o n.º 35 128, a fl. 168 v.º do livro n.º B-
-89, e inscrito na matriz urbana sob o artigo 2030 � valor matri-
cial 5849,66 euros.

Luís Gabriel Barbosa Vicente Rodrigues é possuidor de:
50 % da nua propriedade do prédio urbano denominado «casa M/

1», sito em Aldeia do Golf, Quarteira, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Loulé sob o n.º 35 128, a fl. 168 v.º do livro n.º B-
-89, e inscrito na matriz urbana sob o artigo 2030 � valor matri-
cial 5849,66 euros.

Total dos bens � 119 920,37 euros.
V � Critério utilizado para a avaliação dos bens:
Consistiu na avaliação do estado em que se encontram, sua loca-

lização e tendo em atenção o valor patrimonial dos bens.
Mais declaro que o valor dos bens atinge o valor nominal de

119 920,37 euros e corresponde às acções atribuídas.
O restante para completar os 130 000 euros, ou seja,

10 079,63 euros, é realizado em numerário pelos seguintes futuros
accionistas:

Luís Alberto de Sousa Rodrigues � 2,04 euros;
Magda Nelly Menezes Barbosa Vicente Rodrigues � 7791,91 eu-

ros;
Maria Georgina Barbosa Vicente Rodrigues � 1130,34 euros;
Luís Gabriel Barbosa Vicente Rodrigues � 1130,34 euros;
Jorge Fernando da Silva Gomes dos Santos � 25 euros.
Total � 10 079,63 euros.
Portanto, o capital social é assim realizado:
Em bens � 119 920,37 euros;
Em numerário �10 079,63 euros;
Total � 130 000 euros.

Lisboa, 30 de Abril de 2002.

Conforme o original.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000236705

GANDALF � COMÉRCIO DE LINGERIE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 520/20020717; identificação de pessoa colectiva
n.º 505924005; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20020717.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gandalf � Comércio de Lingerie, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Brasil, 43,
A, loja 23, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de lingerie.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal na titularidade da sócia única, Maria Leonor Fonseca Rosa.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do por ela exercido ou em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, pertencem a
Maria Leonor Fonseca Rosa, que desde já fica nomeada gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para que a sociedade fique validamente
obrigada.

ARTIGO 6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a
sócia única e a sociedade que visem a prossecução do objecto da
sociedade.

Conforme o original.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000236704

NEUROCOSTA � SOCIEDADE DE NEUROLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 548/20020726; identificação de pessoa colectiva
n.º 506133974; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20020726.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEUROCOSTA � Sociedade de
Neurologia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Tenente-Coronel Ri-
beiro dos Reis, 14, 7.º, direito, freguesia de São Domingos de Benfi-
ca, concelho de Lisboa.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: prestação de serviços médicos,
formação em cuidados de saúde e em cuidados ambientais e educação
para a saúde.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio José Carlos Barreto Bandeira Cos-
ta; uma de 1250 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Aragão
Paço de Assis Barbosa Bandeira Costa, e uma de 1250 euros, per-
tencente à sócia Maria Teresa Pedreira Gião Marques Bandeira Costa.
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2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até montante igual
ao capital social.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e condições que forem fixadas em assembleia geral.

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 da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios José Carlos
Barreto Bandeira Costa e Maria Manuela Aragão Paço de Assis Bar-
bosa Bandeira Costa, desde já designados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar vinculada 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 6.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 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.

Conforme o original.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000236703

KAMTUBA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 511/20020711; identificação de pessoa colectiva
n.º 506121933; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20020711.

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

1.º

A sociedade adopta a firma KAMTUBA � Construção Civil, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Cotovelo, 259, porta 6, 1070-074 Lis-
boa, freguesia de Campolide, e durará por tempo indeterminado a
contar de hoje.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 7500 euros cada, pertencentes cada uma delas a cada um dos só-
cios, Mamadu Lamarana Djalo e Abduramanu Djalo.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração, confor-
me deliberado em assembleia geral, bastando a assinatura de qualquer
um deles para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; quando a favor de tercei-
ros, depende do consentimento da sociedade, tendo esta, em primei-

ro lugar, bem como os sócios não cedentes, em segundo lugar, direi-
to de preferência na respectiva aquisição.

6.º

Os anos sociais são iguais aos anos civis, e os lucros líquidos da
sociedade, depois de feitas as necessárias amortizações e deduzida a
reserva legal ou quaisquer outras reservas que a sociedade entenda
constituir, serão divididos pelos sócios na proporção das suas quo-
tas, e nas mesmas proporções suportadas as perdas.

7.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, endereçadas aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias relativamente à data da sua realização.

8.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer dos sócios e continuará com os herdeiros ou representante do
sócio falecido ou interdito.

9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral,
bem como efectuar prestações suplementares de capital até 10 ve-
zes o capital social à data da deliberação.

10.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especiais, bem
como fazer parte de agrupamentos complementares de empresas ou
consórcios.

Conforme o original.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000236702

GREY LISBOA � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3273/920730; identificação de pessoa colectiva n.º 502812990;
inscrição n.º 15/20030331.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000236701

NAVEGATOR � SGFTC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 606/20020820; identificação de pessoa colectiva
n.º 505849240; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
20021212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º,

artigo 5.º, n.º 1, e artigo 6.º, n.º 1.
Reforço: 1 750 000 euros em dinheiro, subscrito por um accio-

nista.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 2 000 000 de euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social será representado por 400 000 acções no-
minativas, com o valor nominal de 5 euros cada.

2 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 10,
50, 100, 1000, 10 000 ou mais acções.

3 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto até
à importância de metade do capital realizado.
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ARTIGO 6.º

1 � O conselho de administração poderá, com o parecer favorá-
vel do fiscal único, aumentar o capital social, por uma ou mais ve-
zes, e por entradas em dinheiro, em valor até ao montante de
4 000 000 de euros, precedendo deliberação da assembleia geral que
fixe os parâmetros a que fiquem submetidos o aumento ou aumentos
de capital em causa.

2 � Da definição pela assembleia geral dos parâmetros do aumen-
to de capital, a deliberar pelo conselho de administração, constará
necessariamente:

a) O montante máximo do aumento;
b) Sem prejuízo do disposto no artigo 460.º do Código das Socie-

dades Comerciais, se o aumento será feito com ou sem supressão do
direito de preferência.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005980056

NAVEGATOR � SGFTC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 606/20020820; identificação de pessoa colectiva
n.º 505849240; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 58 e 59/20030403.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal único e suplente, Figueiredo, Neves

& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e João
Augusto & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
S. A., por terem renunciado, respectivamente, em 20 de Dezembro
de 2002 e 23 de Dezembro de 2002.

Nomeação do fiscal único e suplente, para o quadriénio de 2002-
-2005, por deliberação de 4 de Fevereiro de 2003.

Fiscal único: António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, sala,
Porto; suplente, José Rodrigues de Jesus, Rua do Arquitecto Marques
da Silva, 285, 2.º, Porto, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005980064

NAVEGATOR � SGFTC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 606/20020820; identificação de pessoa colectiva
n.º 505849240; inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e
inscrição n.º 6(Of.); números e data das apresentações: 27 e 28/
20030617.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do secretario efectivo e suplente, por deliberação de

12 de Dezembro de 2002, até final do mandato em curso: Hugo Fi-
lipe de Andrade Rosa Ferreira, Rua de Mouzinho da Silveira, 10,
Lisboa; suplente, Luís Miguel Apolo Garradas Domingues, Rua Cas-
tilho, 20, Lisboa.

Recondução para o ano de 2003 do secretário da sociedade e se-
cretário suplente, por deliberação de 28 de Maio de 2003.

Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 8.º e n.º 3 do ar-
tigo 10.º

Duração do mandato do conselho de administração: três anos.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 8.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
que dirigirá os trabalhos, e um secretário, os quais serão eleitos por
períodos de três anos e podendo ser reeleitos.

2 � ............................................................................................
ARTIGO 10.º

1 � ............................................................................................
2 � ............................................................................................
3 � Os membros do conselho de administração serão eleitos, por

períodos de três anos, por maioria simples dos votos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002110549

LISBOBRACARA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9742/991228; identificação de pessoa colectiva n.º 504813250;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 50/20030116.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e remodelação total do contrato.
Reforço: 10 970 000 euros, realizado em espécie, por uma accio-

nista.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de P. Mayer � Investimen-
tos Imobiliários (Parque Mayer), S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Salitre, 35, fre-
guesia de São José, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a abertura, transferência ou encerramento de quaisquer sucur-
sais, filiais, delegações ou outras formas de representação social, em
qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, a
revenda dos adquiridos para esse fim e a administração de imóveis.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente, constituir sociedades, agrupamentos complementa-
res de empresas, consórcios e associações em participação, bem como
adquirir e alienar livremente participações no capital de outras so-
ciedades, ainda que reguladas por leis especiais, mesmo que o objecto
de umas e outras não apresente nenhuma relação, directa ou indirec-
ta, com o seu próprio objecto social.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 11 220 000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado e está dividido em 2 244 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas.
2 � Os títulos são representativos de 1, 5, 10, 50, 100, 500,

1000 ou mais acções.
3 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções

ou outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável e
mediante prévia deliberação da assembleia geral.

4 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações dos títulos serão su-
portados pelos accionistas que requeiram tais operações.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão das acções representativas do capital social
da sociedade fica sujeita ao exercício, pelos restantes accionistas, do
respectivo direito de preferência.
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2 � A limitação à transmissão de acções referida no número
anterior não será aplicável desde que sejam preenchidos, cumulati-
vamente, os seguintes requisitos:

a) O proponente comprador seja uma sociedade directa ou indi-
rectamente controlada pelo proponente vendedor ou por uma so-
ciedade dominada por este último;

b) O proponente comprador se comprometa, perante a sociedade
e os demais accionistas que não o proponente vendedor (accionistas
não transmitentes), por documento escrito e assinado antes da data
da transmissão, a devolver ao proponente vendedor as acções que
são objecto da transmissão, sempre que, após a mesma, o propo-
nente comprador deixe de cumprir o requisito a que alude a alínea a)
do presente número;

c) O proponente vendedor deverá comprometer-se perante a so-
ciedade e os accionistas não transmitentes, por documento escrito e
assinado antes da data da transmissão, a readquirir as acções objecto
da transmissão sempre que, após esta, o proponente comprador dei-
xe de cumprir com o requisito a que alude a alínea a) do presente
número.

3 � Para efeitos do exercício do direito de preferência referido
no n.º 1 do presente artigo, o accionista que desejar transmitir quais-
quer acções representativas do capital social da sociedade deverá
notificar os outros accionistas, por carta registada, das condições da
transmissão, especificando o conteúdo da proposta apresentada pelo
proponente comprador, o número de acções objecto da transmis-
são, bem como o respectivo preço e condições de pagamento.

4 � Os outros accionistas comunicarão ao proponente vendedor,
por carta registada, a enviar no prazo de 15 dias a contar da data de
recepção da notificação referida no número anterior, se pretendem
ou não exercer o seu direito de preferência pelo preço e demais
condições objecto da notificação realizada nos termos do n.º 3.

5 � No caso de nenhum accionista ter comunicado a intenção de
exercer o seu direito de preferência dentro do prazo referido no
número anterior, o proponente vendedor poderá proceder à venda
das acções pelo preço e demais condições propostas.

6 � Em caso de transmissão a título gratuito, ou provando-se
haver simulação no preço, aplicar-se-á, para a determinação deste,
o disposto na parte final da alínea c) do n.º 3 do artigo 329.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, conferindo
direito a um dividendo prioritário, e susceptíveis ou não de remição,
dentro dos limites impostos pela lei e nas demais condições que vie-
rem a ser fixadas pela assembleia geral que tal deliberar.

ARTIGO 9.º

1 � Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atribuí-
do aos accionistas direito de preferência na subscrição das novas
acções, na proporção das que ao tempo possuírem, salvo decisão em
contrário da assembleia geral, se o interesse social o justificar.

2 � O conselho de administração fica autorizado a elevar o capi-
tal social, por uma ou mais vezes, até ao limite de
20 000 000 de euros, fixando o montante, as condições de subscri-
ção e realização e a modalidade das acções a emitir.

ARTIGO 10.º

Mediante deliberação da assembleia geral ou do conselho de admi-
nistração, que igualmente fica autorizado para o efeito, a sociedade
poderá emitir obrigações ou qualquer outro título de dívida legalmente
admissível, nos termos que lhe sejam permitidos pela lei e nas con-
dições que forem fixadas pelo órgão que decidir a emissão.

ARTIGO 11.º

Dentro dos limites impostos pela lei, a sociedade poderá adquirir
e deter acções ou obrigações próprias, bem como realizar com elas
todas as operações que julgue convenientes para os interesses so-
ciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

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

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral representa a universalidade dos accionis-
tas e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e do
contrato de sociedade, são obrigatórias para todos eles, ainda que
ausentes, discordantes ou incapazes.

2 � A assembleia geral é constituída unicamente pelos accionis-
tas que tiverem direito a voto.

3 � Os membros dos corpos sociais presentes nas reuniões da
assembleia geral que não disponham de direito de voto poderão ain-
da assim intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar
nos seus debates, quando autorizados pelo presidente da mesa da
assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � Terão direito a voto os accionistas que, até cinco dias antes
da reunião, tenham as acções depositadas numa instituição de crédi-
to ou averbadas em seu nome no livro de registo de acções ou em
conta de valores mobiliários.

2 � A cada 20 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não

poderão assistir às reuniões da assembleia geral, sem prejuízo do di-
reito de se fazerem representar nos termos legais.

4 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, ape-
nas poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral
por outro accionista, também com direito de voto, ou pelas demais
pessoas a quem a lei atribuir tal faculdade.

5 � Os accionistas pessoas colectivas serão representados pela
pessoa que, para o efeito, designarem.

6 � As representações serão comunicadas ao presidente da mesa
por simples carta, que deverá dar entrada na sede da sociedade até à
véspera do dia marcado para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da
assembleia geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer as
demais funções que lhe sejam conferidas pela lei ou por delegação da
própria assembleia.

3 � Ao secretário incumbe coadjuvar o presidente em exercício
e assegurar todo o expediente relativo à assembleia.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral reunirá nos três primeiros meses de cada
ano, sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas, a
fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência;
e) Estabelecer anualmente as remunerações dos membros dos cor-

pos sociais, podendo delegar tal competência numa comissão de
vencimentos por ela designada;

f) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-
cada.

ARTIGO 17.º

A convocação da assembleia geral faz-se por carta registada, en-
viada aos accionistas com uma antecedência mínima de 21 dias, com
indicação expressa dos assuntos a tratar.

ARTIGO 18.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
simples de votos presentes, salvo disposição legal ou estatutária que
exija maioria qualificada.

2 � As deliberações referentes a alteração do contrato de socie-
dade e a aumento de capital só poderão ser tomadas se obtiverem os
votos favoráveis de accionistas que representem, pelo menos, 51 %
do capital social.
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SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 19.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por cinco ou sete membros, eleitos em
assembleia geral, que designará ainda o seu presidente.

2 � Ao conselho de administração caberá indicar substituto para
qualquer administrador impedido definitivamente de exercer o man-
dato ou suspenso temporariamente das suas funções; a substituição
assim efectuada produzirá efeitos de imediato e deverá ser ratificada
na primeira assembleia geral que a seguir se realizar.

3 � 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 adminis-
tradores foram eleitos.

4 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução, se assim o deliberar a assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Ao conselho de administração compete, designadamente, e sem
prejuízo das atribuições que por lei ou pelo presente contrato de
sociedade lhe são conferidas:

a) Gerir a sociedade, praticando todos os actos e operações ine-
rentes ao seu objecto social;

b) Elaborar o relatório anual da actividade, o balanço e contas,
formulando a proposta de aplicação dos resultados de cada exercí-
cio, a submeter à apreciação da assembleia geral;

c) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens e direitos, móveis ou
imóveis, bem como tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios
ou parte dos mesmos;

d) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento
e realizar operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

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

f) Deliberar sobre a participação da sociedade em outras pessoas
jurídicas ou em outras formas de associação, nos termos do artigo 4.º
deste contrato de sociedade;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, confessar, desistir ou transigir em processo e comprome-
ter-se em árbitros;

h) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da
sociedade e fixar-lhes as respectivas atribuições.

ARTIGO 21.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais adminis-
tradores-delegados ou numa comissão executiva a gestão corrente
da sociedade, definindo em acta, consoante o caso, os limites da
delegação ou composição e modo de funcionamento da comissão
executiva.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
ele próprio determinar e, além disso, sempre que for convocado pelo
seu presidente, por outros dois administradores ou pelo órgão de
fiscalização.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante carta mandadeira,
que será válida unicamente para essa reunião.

3 � As deliberações do conselho só são válidas se tomadas com
o voto favorável de, pelo menos, quatro administradores.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador, quando especialmente

designado pelo conselho de administração para a prática de um ou
mais actos devidamente especificados e individualizados na delibera-
ção que o designar;

c) Pela assinatura de mandatários, nos termos e limites dos res-
pectivos mandatos.

2 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um só administrador ou mandatário com poderes bastantes.

ARTIGO 24.º

1 � O conselho de administração pode designar em acta o secre-
tário da sociedade, bem assim como o seu suplente.

2 � Ao secretário da sociedade incumbem as funções de natureza
administrativa e de certificação que lhe estão atribuídas por lei.

SECÇÃO III

Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 25.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal
único e um suplente, ou a um conselho fiscal, composto por três
membros efectivos e um suplente, consoante venha a ser deliberado
em assembleia geral.

2 � O fiscal único e o respectivo suplente e um dos membros
efectivos do conselho fiscal e o suplente têm de ser revisores ofi-
ciais de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 � As competências do órgão de fiscalização são as que se en-
contram legalmente estabelecidas.

SECÇÃO IV

Disposições comuns

ARTIGO 26.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e dos conselhos de
administração e fiscal ou fiscal único serão eleitos de três em três
anos, sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes, para os
mencionados cargos.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral e dos conselhos de
administração e fiscal ou fiscal único poderão ser ou não accionistas
da sociedade.

3 � Os membros dos órgãos sociais exercerão o seu mandato até
que os novos membros eleitos entrem no exercício dos respectivos
cargos, sem prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia,
impedimento, temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 27.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 28.º

Deduzidas as parcelas que devam ser destinadas à formação e
reconstituição das reservas legais, os resultados líquidos constantes
das contas do exercício terão a aplicação que a assembleia geral
determinar, podendo ser distribuídos, total ou parcialmente, ou inte-
gralmente levados a reservas.

ARTIGO 29.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos e casos prescritos na lei.
2 � A liquidação será feita pelos membros do conselho de admi-

nistração, que procederão ao pagamento do passivo e adjudicação
do activo nos termos legais, se a assembleia geral não determinar o
contrário.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos do artigo 28.º
do Código das Sociedade Comerciais.

Aos accionistas da sociedade LISBOBRACARA � Investimentos
Imobiliários, S. A., número de identificação de pessoa colectiva
504813250:

Introdução:
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao dis-

posto no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativa-
mente à entrega pela BRAGAPARQUES � Estacionamentos de
Braga, S. A. (número de identificação de pessoa colectiva 503208426)
de bens no valor de 11 311 492,72 euros, para realização de
2 194 000 acções por si subscritas no aumento de capital da socie-
dade LISBOBRACARA � Investimentos Imobiliários, S. A. (número
de identificação de pessoa colectiva 504813250), com o valor no-
minal global de 10 970 000 euros, sendo o remanescente, no mon-
tante de 341 492,72 euros, imputado a reserva legal da mesma
LISBOBRACARA � Investimentos Imobiliários, S. A.
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2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens imóveis
relacionados no quadro que se apresenta de seguida:

Artigo matriz Descrição Valor atribuído
predial urbana em euros

418 Prédio urbano ...................................... 387 087,71
425 Cabine eléctrica ................................... 1 070,02
426 Restaurante Favorita .......................... 220 250,93
427 Café Favorita ...................................... 567 760,57
428 Teatro Maria Vitória .......................... 1 185 011,14
429 Salão Alhambra/Galo de Ouro ............ 2 507 915,56
431 Fotografia Lusitânia ........................... 35 571,02
432 Restaurante João Borges ..................... 34 842,13
433 Fotografia ........................................... 12 838,64
434 Cine-Teatro Capitólio ........................ 517 881,76
435 Teatro Variedades ............................... 1 712 547,63
436 Adega da Mina .................................... 14 126,85
437 Restaurante Amaral ............................ 8 475,84
438 Esplanada Gaiola ou Petit Parque ...... 67 496,25
439 Guarda-roupa ....................................... 56 838,95
440 Pavilhão Bucelas ................................. 26 707,05
441 Barraca para arrecadações .................. 355,24
442 Barraca ................................................ 71 048,69
443 Casa de comidas .................................. 57 052,09
444 Retretes e urinóis ................................ 3 685,19
445 Central eléctrica .................................. 1 420 973,71
472 Casa do Poço ...................................... 6 617,72
473 Júlio das Miombas ............................... 116 421,16
515 Prédio urbano ...................................... 42 486,98
660 Terreno para construção .................... 578 071,81
676 Edifício Entrada do Parque ................. 1 320 419,09

Custos adicionais entretanto suportados
com os imóveis (escrituras, registos,
etc.) ................................................. 337 938,99

Total .......................... 11 311 492,72

3 � Os bens foram avaliados pela sociedade BRAGAPARQUES �
Estacionamentos de Braga, S. A., por valores iguais aos preços de
compra suportados por essa mesma sociedade, conforme escritura
de compra e venda celebrada no 6.º Cartório Notarial de Lisboa em
23 de Dezembro de 1999 (10 973 553,73 euros), acrescidos dos cus-
tos adicionais incorridos com a legalização e outros encargos relati-
vamente aos mesmos imóveis (337 938,99 euros), tudo no montan-
te global de 11 311 492,72 euros, conforme se colhe dos registos
contabilísticos da referida BRAGAPARQUES, S. A.

Responsabilidades:
4 � A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma in-

dependente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar que
o valor encontrado é suficiente para a realização de capital preten-
dida.

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 o valor da entrada atinge ou não o valor nomi-
nal das acções a atribuir ao sócio que efectua tal entrada, acrescido
do valor a imputar directamente a reserva legal.

Para tanto, o referido trabalho incluiu a verificação:
a) Da existência dos bens;
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos;
d) Do valor atribuído aos 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 global das acções a atribuir ao
sócio que efectuará a entrada (10 970 000 euros), acrescido do mon-
tante a imputar directamente a reserva legal, 341 492,72 euros.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001143869

J. MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 641/300109; identificação de pessoa colectiva n.º 500365180;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 28 e 29/20030203.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Fernando Manuel Ribeiro de Car-

valho, por ter renunciado em 26 de Dezembro de 2002.
Reforço de capital e alteração total do contrato.
Reforço: 5000 euros em dinheiro, subscrito pelos sócios abaixo

mencionados com as quantias, respectivamente, de 500 euros e
4500 euros.

Estatutos

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a girar sob a firma J. Moreira, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Terreiro do Trigo, 76, 1.º, direito, em
Lisboa, freguesia de São Miguel.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe, bem como poderá criar ou encerrar sucursais,
agências, delegações ou outra qualquer forma de representação da
sociedade, em qualquer ponto do País ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o exercício do comércio de importação e ex-
portação de frutas, produtos hortícolas e mercearias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de 5000 euros
cada uma, pertencentes uma a Luís Henrique Escudeiro Anciães e
outra a Ângela Maria Nunes Alves.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar, sob qualquer forma, no capital social
de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que seja a sua
natureza e objecto, mesmo que reguladas por lei especial, participar
em agrupamentos complementares de empresas ou em agrupamen-
tos europeus de interesse económico.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão ser chamados a fazer prestações suplementares
de capital quando a sociedade delas necessitar, nos termos a estabe-
lecer em assembleia geral, até ao montante máximo global de cinco
vezes o valor do capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, que reserva para si, em
primeiro lugar, e para os sócios, em segundo lugar, o direito de pre-
ferência.

2 � No caso de morte, inabilitação ou interdição de qualquer sócio,
a sociedade poderá amortizar a quota do sócio falecido, inabilitado
ou interdito pelo valor do último balanço aprovado, efectuando o
pagamento até seis prestações trimestrais, sendo a primeira paga no
prazo de 90 dias a contar da deliberação.

3 � Caso qualquer quota venha a ser objecto de penhora, arresto
ou qualquer outra medida judicial, a sociedade poderá deliberar pro-
ceder à sua amortização nas condições previstas no número ante-
rior.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência, dispensada de caução, será exercida por dois ge-
rentes, que poderão ser estranhos à sociedade.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois geren-
tes, excepto em actos de mero expediente, em que bastará a assina-
tura de um só gerente.

3 � A gerência poderá constituir mandatários da sociedade, nos
termos gerais de direito.

4 � Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios da sociedade, nomea-
damente em fianças, abonações e letras de favor.
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ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, enviadas aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias, quando a lei não prescreva outras formalidades.

ARTIGO 9.º

Em caso de dissolução e liquidação serão nomeados liquidatários
os sócios.

Sócios: Ângela Maria Nunes Alves e Luís Henrique Escudeiro
Anciães.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001029268

IBERFLORESTAL � COMÉRCIO E SERVIÇOS
FLORESTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 721/20021024; identificação de pessoa colectiva
n.º 501918604; inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 16/
20021220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 2.º
Objecto: a comercialização, no mercado interno e externo, de

produtos florestais, a execução de estudos e projectos florestais,
preparação e transformação de produtos florestais e seus derivados,
a produção e comercialização de plantas florestais e ornamentais e,
bem assim, a prática de todos os actos e operações relacionadas,
directa ou indirectamente, com as actividades prosseguidas.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a comercialização, no mercado
interno e externo, de produtos florestais, a execução de estudos e
projectos florestais, a preparação e transformação de produtos flo-
restais e seus derivados, a produção e comercialização de plantas
florestais e ornamentais e, bem assim, a prática de todos os actos e
operações relacionadas, directa ou indirectamente, com as activida-
des prosseguidas.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades com o objecto social diferente do descrito nos números ante-
riores, em sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de
responsabilidade limitada ou ilimitada, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, novas sociedades, consórcios e associações em partici-
pação, 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 e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001180918

NELSON & GALAMBA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 819/20021111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504854720; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 16/
20021202.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao corpo do artigo 1.º e artigos 3.º

e 4.º
Sede: Lisboa, Avenida do Almirante Gago Coutinho, 59, 6.º, es-

querdo, freguesia de Alvalade.
Capital: 5000 euros.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Nelson & Galamba �
Táxis, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Almirante Gago Couti-
nho, 59, 6.º, esquerdo, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser des-
locada para outro lugar dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar sucursais, agências ou outras formas
de representação, tanto no País como no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor de
4900 euros, pertencente à sócia Maria Fernanda Pinto, e outra de
100 euros, pertencente ao sócio Manuel Rosa Carvalho.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005980307

GLOBAL VOICE � PORTUGAL 
TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 857/20021125; identificação de pessoa colectiva
n.º 506319369; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/
20030416.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, transformação em sociedade por quotas plural.
Reforço: 5000 euros em dinheiro, integralmente subscrito pelo

novo sócio Dikshitekumar Bachu.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Global Voice � Portugal �
Telecomunicações, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social situa-se na Rua do Açúcar, 76, armazém 26,
1950-009 Lisboa, Portugal.

2 � A sede social poderá ser deslocada para outra localidade den-
tro do mesmo concelho ou para outro concelho, por decisão da
gerência.

3 � Podem ser criadas, transferidas ou encerradas, quer em terri-
tório nacional quer no estrangeiro, sucursais, filiais, agências, dele-
gações, escritórios e outras formas locais de representação social,
mediante decisão dos sócios.

ARTIGO 3.º

A sociedade inicia a sua actividade nesta data, a qual durará por
tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de te-
lecomunicações, nomeadamente, e sem excluir quaisquer outros, de
voz sobre ip e serviços de acesso à Internet.

2 � Consideram-se ainda compreendidos no objecto da sociedade
a prática de todos os actos necessários, úteis ou convenientes à pros-
secução do fim indicado no n.º 1 deste artigo.
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3 � A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, ser parte em agrupamentos complementares de empre-
sas, consórcios ou outras associações, ainda que de objecto social
diferente do da sociedade, tal como indicado no n.º 1 do presente
artigo.

CAPÍTULO II

Capital e quotas

ARTIGO 5.º

O capital social da sociedade é de 10 000 euros, integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde a duas quotas com o valor
nominal de 5000 euros cada, pertencentes, respectivamente, à sócia
Global Voice LLC e ao sócio Dikshitekumar Bachu.

ARTIGO 6.º

Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suplemen-
tares de capital, na proporção da sua participação no capital social,
até ao montante de 500 000 euros, nas condições aprovadas pelos
sócios.

CAPÍTULO III

Gerência

ARTIGO 7.º

1 � A gerência é exercida por dois gerentes, designados pelos
sócios.

2 � Os gerentes não serão remunerados, salvo se o contrário for
decidido pelos sócios.

ARTIGO 8.º

Compete à gerência assegurar a gestão dos negócios sociais e de-
senvolver todas as actividades relativas ao objecto social, para o que
lhe são conferidos os mais amplos poderes, incluindo, nomeadamente,
os seguintes:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor acções
que resultem da actividade normal da sociedade, desistir e entrar em
acordo quanto às mesmas;

b) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, ordens de pagamento e outros

acordos comerciais;
d) Comprar, alugar, vender e onerar bens móveis, incluindo veí-

culos automóveis e celebrar contratos de leasing.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade ficará validamente obrigada nos seus actos e
contratos:

a) Pela assinatura conjunta dos gerentes;
b) Pela assinatura de um mandatário, no âmbito dos poderes que

lhe tenham sido delegados pela gerência;
c) Pela assinatura de um ou mais procuradores da sociedade, den-

tro dos limites da respectiva procuração.

ARTIGO 10.º

Fica expressamente proibido aos gerentes e procuradores obrigar
a sociedade em fianças, letras de favor, avales, abonações e outros
actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos negó-
cios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos celebra-
dos nessas condições considerados nulos e de nenhum efeito, sem
prejuízo da responsabilidade do infractor perante a sociedade pelos
prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 11.º

1 � Durante a existência da sociedade, os gerentes não poderão
exercer por conta própria ou alheia qualquer actividade que seja
concorrente com a actividade desenvolvida pela sociedade.

2 � A violação do disposto no número anterior constitui a so-
ciedade no direito de, mediante deliberação dos sócios, exonerar, a
qualquer momento, o gerente faltoso, sem prejuízo da indemnização
a que possa haver lugar.

CAPITULO IV

Sócia única

ARTIGO 12.º

1 � Os sócios exercem as competências da assembleia geral.
2 � As decisões dos sócios, de natureza igual às deliberações da

assembleia geral, devem ser registadas em acta por eles assinada ou
por um seu representante, devidamente mandatado para o efeito,
mediante carta-mandato, a qual só poderá ser utilizada uma vez,
dirigida à sociedade e contendo a identificação do representante.

ARTIGO 13.º

1 � Os sócios estão autorizados a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade.

2 � Os negócios referidos no número anterior devem servir a
prossecução do objecto da sociedade e devem observar sempre a
forma escrita, independentemente da forma legal exigida para aque-
le tipo de negócio.

3 � Os documentos de que constam os negócios jurídicos referi-
dos nos números anteriores devem estar sempre disponíveis para
consulta, conjuntamente com o relatório de gestão e os documentos
de prestação de contas, podendo qualquer interessado consultá-los, a
todo o tempo, na sede da sociedade.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 14.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 15.º

A sociedade assume desde já a obrigação de pagar todas as despe-
sas da sua constituição, designadamente as da escritura e respectivo
registo.

ARTIGO 16.º

Os gerentes ficam desde já autorizados a praticar, outorgar e as-
sinar todos os actos ou contratos convenientes à plena prossecução
do objecto da sociedade, no período compreendido entre a data da
constituição da sociedade e o respectivo registo junto da conserva-
tória do registo comercial.

ARTIGO 17.º

Os gerentes ficam desde já autorizados a proceder ao levantamento
do capital social da sociedade, depositado em conta bancária, após a
constituição da sociedade.

ARTIGO 18.º

Ficam desde já nomeados gerentes Shahal Majid Khan, divorcia-
do, nascido nos Estados Unidos da América, residente na Avenida
Pacífico Torre, São Gabriel APT 706, Parque das Nações, 1600-
-Lisboa, e Dikshitekumar Bachu, casado, nascido em Moçambique,
residente na Rua da Madalena, 121, 1100-319 Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002957096

INTERMECÂNICA � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA
UNIVERSAL E ESPECIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 940/20021220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500140537; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 06/
20030624.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º
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Teor dos artigos alterados:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma NOVABIS � Bens Imobiliá-
rios e Serviços, S. A., e tem a sua sede na Avenida de Elias Garcia,
123, 3.º, direito, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto social é a realização de operações de compra
de prédios para revenda e outras operações sobre imóveis, investi-
mentos e comércio internacional e a prestação de serviços de pro-
jecto industrial e de gestão.

2 � A sociedade poderá participar em sociedades com objecto
diferente do seu, em sociedades regidas por legislação especial e em
agrupamentos complementares de empresas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003551506

FUTEBOL TOTAL � GESTÃO DE CARREIRAS
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 147/20030226; identificação de pessoa colectiva
n.º 506416577; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
20030226.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Futebol Total � Gestão de Carreiras
Desportivas, L.da, tem sede na Rua de Campolide, 351, Edifício II,3.º,
B, Lisboa, freguesia de Campolide, e durará por tempo indetermi-
nado.

2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de carreiras desportivas,
assessoria em desporto, estudos sobre desporto e edição de livros e
revistas sobre desporto.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: 3500 euros,
do sócio Jorge Manuel Martins Delgado, 3500 euros, do sócio Jorge
Manuel Rosa Marques, e 3000 euros, do sócio José Abel Tavares da
Silva de Andrade.

4.º

1 � A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares
até ao montante 20 vezes o valor nominal da respectiva quota.

2 � Essas prestações suplementares serão constituídas gratuita-
mente, sem vencimento de qualquer juro ou de outra retribuição.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, os quais
poderão ou não vencer juros, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

5.º

1 � A administração da sociedade fica a cargo dos gerentes, a
designar em assembleia geral, os quais terão ou não remuneração,
conforme for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de dois
gerentes.

6.º

A sociedade poderá adquirir livremente quotas próprias, bem como
quotas ou outras participações sociais noutras sociedades, qualquer
que seja o seu objecto social, ou ainda participar em agrupamentos
complementares de empresas.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Com o acordo do respectivo titular;
b) Se a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento ou

qualquer outro procedimento de que possa resultar a sua alienação
ou oneração, ou ainda incluídas em massa falida ou insolvente;

c) Se o titular da quota falecer, for declarado falido ou insolvente,
interdito ou inabilitado.

2 � Salvo no caso da alínea a) do número anterior, o valor da
amortização será o que resultar do último balanço aprovado, e o
pagamento da mesma será feito em seis prestações semestrais e
iguais, vencendo-se a primeira no último dia do mês seguinte àquele
em que se verificar a deliberação de amortização.

8.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre; quando a estranhos,
depende do consentimento da sociedade.

Conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001016204

FUTEBOL TOTAL � GESTÃO DE CARREIRAS
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 147/20030226; identificação de pessoa colectiva
n.º 506416577; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
20030624.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, por deliberação de 22 de Maio de 2003:
Jorge Manuel Martins Delgado e
José Abel Tavares da Silva de Andrade.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003550224

GRANO-VITA, PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 227/20030325; identificação de pessoa colectiva
n.º 506250946; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
20030325.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Grano-Vita, Produtos Alimenta-
res, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Rebelo da
Silva, 24, freguesia de São Jorge de Arroios, 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 criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em fabrico, comércio, importa-
ção e distribuição de produtos alimentares, materiais, designadamente
soja e seus derivados, leguminosas, cereais e sua transformação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 7500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.
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2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou 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 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;
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.

Sócios: Emanuel Paulo Pinto da Silva Mendes e Joaquim Sabino
Bagina.

Conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2003273026

GRANO-VITA, PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 227/20030325; identificação de pessoa colectiva
n.º 506250946; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 23/20030616.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Joaquim Sabino Bagina, por ter

renunciado em 22 de Maio de 2003.
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e n.º 4 do ar-

tigo 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 7500 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Emanuel Paulo
Pinto da Silva Mendes e Daniel Luís Calvelas Vicente.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � A gerência pertence ao sócio Emanuel Paulo Pinto da Silva

Mendes, já nomeado gerente, e ao sócio Daniel Luís Calvelas Vi-
cente, que fica desde já nomeado gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001105177

KARVANA � AUTOCARAVANAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 276/20030409; identificação de pessoa colectiva
n.º 506068471; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
20030409.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede, formas de representação e objecto

ARTIGO 1.º

§ 1.º A sociedade adopta a denominação de KARVANA �
Autocaravanas, S. A.

§ 2.º A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta de Santa Maria,
6, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

§ 3.º Por deliberação do órgão da administração, a sede da socie-
dade poderá ser mudada dentro do mesmo concelho ou para qualquer
concelho do País, bem como criar, transferir e extinguir sucursais,
agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação,
em território nacional ou no estrangeiro.

§ 4.º A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em aluguer e comércio de auto-
caravanas e de outras viaturas, com ou sem condutor. Prestação de
serviços de manutenção automóvel.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades, com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas, ou cele-
brar contratos de consórcios, associação em participações ou outros
de natureza similar.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores da escrituração, dividido em 1000 ac-
ções, com o valor nominal de 50 euros cada.

ARTIGO 5.º

1 � As acções podem ser nominativas ou ao portador.
2 � Haverá títulos representativos de 5, 10, 20 e 50 acções.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir quaisquer espécies de obrigações, incluin-
do obrigações convertíveis em acções, nos termos e condições que
forem estabelecidas em assembleia geral.

Os accionistas terão direito de preferência na subscrição de obri-
gações, na proporção das acções que possuírem, salvo deliberação
em contrário da assembleia geral.
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ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá adquirir acções próprias, nos termos e
dentro dos limites legais.

CAPÍTULO III

Deliberações dos accionistas

ARTIGO 8.º

As deliberações dos accionistas são tomadas em assembleia geral,
sem prejuízo do direito de serem tomadas deliberações unânimes por
escrito.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral, quando constituída nos termos da lei e
dos presentes estatutos, representa a universalidade dos accionistas,
sendo as suas deliberações obrigações para todos, ainda que ausentes
ou dissidentes.

2 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas que
possuam 50 ou mais acções.

3 � Os accionistas que possuírem um número de acções inferior
a 50 acções só poderão participar nas assembleias gerais se se agru-
parem de modo a completar aquele número mínimo de acções, fa-
zendo-se representar por um dos agrupados.

4 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, pode-
rão fazer-se representar na assembleia geral por outro accionista,
também com direito a voto, ou pelas demais pessoas a quem a lei
atribuir tal faculdade.

5 � Os incapazes e os accionistas pessoas colectivas com direito
a voto serão representados pelas pessoas a quem legalmente couber
tal poder.

6 � Os instrumentos de representação voluntária dos accionistas
na assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa, com cinco dias de antecedência em relação à
data aprazada para a reunião.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral por um período de qua-
tro anos, reelegíveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 11.º

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral delibera desde
que estejam presentes ou representados accionistas com direito a voto
que representam, pelo menos, 50 % do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral delibera seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados.

3 � Nos casos em que a lei ou os estatutos prescrevam quórum
diverso, observar-se-ão as disposições aplicáveis.

ARTIGO 12.º

1 � A cada grupo de 50 acções corresponde um voto.
2 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria

dos votos emitidos, seja qual for a percentagem de capital represen-
tado, ressalvados os casos em que a lei ou os estatutos exijam maio-
ria qualificada.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um administra-
dor único, que será o presidente.

2 � O administrador é eleito pela assembleia geral por um perío-
do de quatro anos, reelegível uma ou mais vezes.

3 � O administrador manter-se-á em funções até à sua efectiva
substituição.

ARTIGO 14.º

O administrador único tem os mais amplos e ilimitados poderes,
neles se incluindo a aquisição, alienação e oneração de quaisquer bens,
móveis ou imóveis

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção do administrador;
b) Pela intervenção de um procurador a quem tenham sido con-

feridos os poderes necessários para a prática de actos específicos.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 � O fiscal único tem de ser revisor oficial de contas ou socie-

dade de revisores de contas.
3 � O fiscal único manter-se-á em funções até à sua efectiva

substituição.

CAPÍTULO VI

Balanço, contas anuais e aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 18.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzida
a percentagem mínima legal destinada à constituição da reserva le-
gal, terão a aplicação que a assembleia geral determinar, sem qual-
quer limitação, podendo, no todo ou em parte, ser destinados a ou-
tras quaisquer reservas e fundos sociais ou distribuídos pelos
accionistas.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 19.º

1 � A dissolução e a liquidação da sociedade reger-se-ão pelas
disposições legais.

2 � Salvo diferente deliberação da assembleia geral, o adminis-
trador da sociedade em exercício passa a liquidatário desta a partir
do momento em que for deliberada a dissolução.

ARTIGO 20.º

Para todas as questões emergentes dos presentes estatutos é com-
petente o foro da Comarca de Lisboa, com exclusão de qualquer
outro.

ARTIGO 21.º

São desde já designados, para servirem durante o período de qua-
tro anos, dispensados de caução:

Administrador único: Dr. Vítor Manuel Francisco Ferreira, casa-
do, residente na Rua da Rainha D. Luísa de Gusmão, 8, rés-do-chão,
direito, em Lisboa.

Fiscal único: Dr. Carlos Moreira e Ferreira, com domicílio profis-
sional na Urbanização Alvéola, Vila Jasmim, CP 911 Z, Galé, Albu-
feira; suplente, Dr. José António de Castro Jorge Ramalhete, com
domicílio profissional na Quinta do Poço, lote 22, H, em Albufeira,
revisor oficial de contas.

Assembleia geral: presidente, Dr. José Bernardino dos Santos Si-
mão, casado, com domicílio profissional na Avenida do Duque de
Loulé, 95, 1.º, esquerdo, em Lisboa; secretário, engenheiro João
Manuel Esteves de Sousa das Neves Carneiro, casado, residente na
Rua de Abel Salazar, 10, em Lisboa.

Conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002957916

JUST IN TIME, CONSULTORES DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 353/20030516; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506571041; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030516.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Just In Time, Consultores de
Informática, L.da, com sede na Avenida da República, 36, lado A,
1.º, esquerdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, 1050-193 Lis-
boa, e durará por tempo indeterminado.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social, em Portu-
gal ou no estrangeiro, sem necessidade de consentimento da assem-
bleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de impor-
tação, exportação e comercialização de produtos e equipamento
informático, consultadoria e elaboração de projectos na área infor-
mática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, uma do valor nominal de
4750 euros, do sócio Francisco José Marques da Silva, e outra do
valor nominal de 250 euros, do sócio Amadeu José Inácio Santos.

ARTIGO 4.º

1 � Mediante deliberação tomada em assembleia geral, poderão
ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao montante
global de 5000 euros, na proporção da quota de capital de cada um
deles.

ARTIGO 5.º

Qualquer dos sócios poderá efectuar suprimentos à sociedade, nos
termos e condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, serão exercidas, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pelo sócio Francisco José
Marques da Silva, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Fica proibido ao gerente e ao procurador ou mandatário
obrigar a sociedade em fianças, letras de favor, avales, abonações e
outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos
negócios sociais.

3 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura do gerente.

ARTIGO 8.º

1 � É livre a cessão de quotas, inclusive a terceiros, mas a socie-
dade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo lugar, têm direito
de preferência na sua aquisição.

2 � Para efeitos do exercício do direito de preferência estabele-
cido no número anterior, o sócio que pretender ceder a sua quota
comunicá-lo-á à gerência da sociedade e aos restantes sócios, se os
houver, por carta registada com aviso de recepção, indicando o ad-
quirente, o preço e as demais condições da transmissão.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Se o titular da quota não cumprir as suas obrigações para com

a sociedade quanto à realização do capital social;
c) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida ou por qualquer

outra forma tenha sido ou tenha de ser arrematada, adjudicada ou
vendida em consequência de processo judicial;

d) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obrigação
sem prévio e expresso consentimento da sociedade;

e) Se o titular da quota for julgado falido ou insolvente, ou se,
sendo pessoa colectiva, se dissolver;

f) Se a quota for, de algum modo, cedida com violação do dispos-
to no artigo 8.º;

g) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

h) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-
gitimários;

i) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

j) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � A deliberação de amortização deve ser tomada no prazo de

90 dias a contar do conhecimento do gerente da sociedade do facto
que permita a amortização.

3 � Deliberada uma amortização com base nos respectivos pres-
supostos legais e contratuais, a sua contrapartida será paga em fun-
ção do último balanço aprovado e nas condições que a assembleia
geral deliberar, em cumprimento dos prazos e limites legais.

4 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo,
porém, os sócios deliberar, nos termos legais, a correspondente re-
dução do capital ou aumento do valor das restantes quotas, ou ainda
a criação de uma ou mais quotas de valor nominal compatível, para
alienação a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 10.º

Dos lucros obtidos no balanço da sociedade será retido o montan-
te destinado a reserva legal, devendo o restante ser distribuído ou
afecto a outras reservas, consoante o que for deliberado pelos sócios
em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos da lei.
2 � A sociedade dissolvida só poderá retomar a actividade por

deliberação unânime de todos os sócios.
3 � A liquidação da sociedade deverá ser concluída no prazo

máximo de dois anos contados da data da dissolução.
4 � Serão liquidatários da sociedade as pessoas para o efeito no-

meadas pelos sócios, sendo aplicável, com as necessárias adaptações,
o disposto no n.º 1 do artigo 6.º

5 � Antes de ser iniciada a liquidação, devem ser organizados e
aprovados, nos termos previstos no Código das Sociedades Comer-
ciais, os documentos de prestação de contas da sociedade reportados
à data da dissolução.

6 � A gerência deve dar cumprimento ao disposto no número
anterior dentro dos 60 dias seguintes à dissolução da sociedade; caso
o não faça, esse dever cabe aos liquidatários.

7 � Os liquidatários devem pagar todas as dívidas da sociedade
para as quais seja suficiente o activo social.

8 � Os créditos da sociedade sobre terceiros devem ser reclama-
dos pelos liquidatários.

9 � O activo restante, depois de satisfeitos ou calculados os di-
reitos dos credores da sociedade, poderá ser partilhado entre os só-
cios, na proporção das respectivas quotas, em espécie, eventualmente
com torna entre os sócios.

10 � A liquidação, desde que exista acordo escrito dos credores
sociais, poderá, por deliberação dos sócios tomada em assembleia
geral, ser feita por transmissão global do património da sociedade a
um ou mais sócios, ou a terceiros, através de licitação.

ARTIGO 12.º

Em todo o omisso regularão as disposições legais aplicáveis.

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 13.º

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

Conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002954445
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HBF � ALUGUER E COMÉRCIO DE VIATURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7515/971112; identificação de pessoa colectiva n.º 504062115;
inscrições n.os 12 e 13; números e data das apresentações: 36 e 37/
20011025.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 16.º e 21.º
Duração dos mandatos dos órgãos sociais: quatro anos.
Nomeação do conselho de administração e fiscal para o ano 2001,

por deliberação de 29 de Março de 2001.
Conselho de administração: presidente, Pedro Guijarro Zubizarreta,

casado, Callé Costa Brava, 10-12, Madrid; vogais: José Luís Nuñez
Massardo, casado, Callé Costa Brava, 10-12, Madrid, e António
Carmona Franco, casado, Rua dos Mareantes, 74, 3.º, C, Cascais.

Fiscal único: Magalhães Neves & Associados (Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas), torre 1, 16.º, Amoreiras, Lisboa; suplente,
Freire Loureiro & Associados (Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas), com a mesma sede.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 16.º

Composição

1 � A condução dos negócios sociais será confiada a um conse-
lho de administração, composto por três, cinco ou sete membros,
eleitos em assembleia geral por um período mínimo de um ano e
máximo de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição.

2 � A assembleia geral, ao eleger o conselho de administração,
designará um dos seus membros para presidente.

3 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser caucio-
nada por alguma das formas admitidas por lei, numa importância
não inferior ao mínimo legalmente fixado, salvo se por deliberação
da assembleia geral a caução for dispensada.

ARTIGO 21.º

Composição

1 � A fiscalização de toda a actividade social compete a um fis-
cal único, que terá um suplente, ou a um conselho fiscal, composto
por três membros efectivos e um suplente, conforme for deliberado
em assembleia geral, que serão eleitos por um período mínimo de
um ano e máximo de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição.

2 � O fiscal único e o suplente, ou um dos membros efectivos e
o membro suplente do conselho fiscal, quando este exista, serão
revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de
contas.

3 � Será presidente do conselho fiscal, com voto de qualidade,
quem para o efeito for designado pela assembleia geral que eleger os
respectivos membros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981320

HBF � ALUGUER E COMÉRCIO DE VIATURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7515/971112; identificação de pessoa colectiva n.º 504062115;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 45/20020521.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, n.º 1 do artigo 16.º e

n.º 1 do artigo 21.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto: aluguer de veículos automóveis sem
condutor, de veículos de mercadorias sem condutor e de quaisquer
outros meios de transporte, bem como o aluguer de equipamentos
para construção e indústria, a comercialização de veículos de passa-
geiros e de mercadorias, ligeiros e pesados, de equipamentos para

construção e indústria, na situação de novos e usados, das suas peças
e acessórios, e ainda a prestação de serviços de assistência e manu-
tenção.

ARTIGO 16.º

Composição

1 � A condução dos negócios sociais será confiada a um conse-
lho de administração, composto por três, cinco ou sete membros,
eleitos em assembleia geral por um período de um ano, sendo per-
mitida a sua reeleição.

2 � A assembleia geral, ao eleger o conselho de administração,
designará um dos seus membros para presidente.

3 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser caucio-
nada por alguma das formas admitidas por lei, numa importância
não inferior ao mínimo legalmente fixado, salvo se, por deliberação
da assembleia geral, a caução for dispensada.

ARTIGO 21.º

Composição

1 � A fiscalização de toda a actividade social compete a um fis-
cal único, que terá um suplente, ou a um conselho fiscal, composto
por três membros efectivos e um suplente, conforme for deliberado
em assembleia geral, que serão eleitos por um período de um ano,
sendo permitida a sua reeleição.

2 � O fiscal único e o suplente, ou um dos membros efectivos e
o membro suplente do conselho fiscal, quando este exista, serão
revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de
contas.

3 � Será presidente do conselho fiscal, com voto de qualidade,
quem para o efeito for designado pela assembleia geral que eleger os
respectivos membros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005981338

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TÁXIS BAIRRO AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9752; identificação de pessoa colectiva n.º 504679856; entrada/
data: 9406/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003605576

SLIME � PROJECTOS DE EDUCAÇÃO DIVERTIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9297; identificação de pessoa colectiva n.º 504450514; entrada/
data: 8712/030703.

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.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000236720

TELPA � INVESTIMENTOS URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 588; identificação de pessoa colectiva n.º 500282200; entra-
da/data: 8642/030703.
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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.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000236719

SISPORSOL � SISTEMAS PARA PROTECÇÃO
SOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 303; identificação de pessoa colectiva n.º 502102314; entrada/
data: 8601/030703.

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.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000236718

O VELEIRO AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1630; identificação de pessoa colectiva n.º 501195491; entrada/
data: 4261/011130.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000236806

ONDATLAS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 187/581108; identificação de pessoa colectiva n.º 500534144;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 25; número e data
da apresentação: 6 e 7/030812.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções de António Cavaco do Vale, por renúncia, em
21 de Julho de 2003, e foi designado gerente Eduardo Luís de Moser
Lupi, casado, Avenida de 5 de Outubro, 35, 4.º, Lisboa, por delibe-
ração de 23 de Julho de 2003.

Período: até 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002713510

SOPOL � SOCIEDADE GERAL DE CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 354/590220; identificação de pessoa colectiva n.º 500273863.

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

Inscrição n.º 46, averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 19/
030328.

Cessação das funções de Manuel Garcia Buey, Pedro Travassos &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e A. Gandara,
O. Figueiredo & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, por renúncia, em 14 de Novembro de 2002, 3 de Outubro de
2002 e 7 de Novembro de 2002, respectivamente.

Inscrição n.º 51 � Apresentação n.º 20/030328.
Designação de administrador, por cooptação, em 30 de Dezem-

bro de 2002, e ratificada em 21 de Fevereiro de 2003, e de mem-
bros do conselho fiscal, em 21 de Fevereiro de 2003.

Período: até ao final do mandato em curso de 2002-2004.
Administrador: António Cortés Sanchez, Rua de São Bento, 644,

6.º, Lisboa, casado.
Membros do conselho fiscal: vogal, Ernst & Young Audit & Asso-

ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., Avenida da
República, 90, 6.º, Lisboa; suplente, Óscar Manuel Machado de Fi-
gueiredo (revisor oficial de contas), casado, Rua do Dr. António
Martins, 21, 4.º, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005943991

VIÚVA DE LUIZ DA MATTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 122/600314; identificação de pessoa colectiva n.º 500449570;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 8/030716.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a redenominação do capital para 5985,58 euros.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005944009

ORTÉCNICA � ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
DE MÁQUINAS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 895/600707; identificação de pessoa colectiva n.º 500208174;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 45/030617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação de gerente, em 27 de Março de 2003, de Ricardo Jorge
Guedes da Silva, solteiro, maior, Rua do Coronel Luna de Oliveira,
18, 5.º, B, Lisboa.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002482080

SÁ DIAS & VAZ SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 405/610721; identificação de pessoa colectiva n.º 500237611;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 12 e 13/030703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções de Massimo Scattareggia, por renúncia, em
28 de Março de 2003, e designação de gerente, em 28 de Abril de
2003, de Carlos Soler Duffo, casado, Fernando Agulló, 5, 08021,
Barcelona, Espanha.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002488223

SWISSAIR � SOCIEDADE ANÓNIMA SUÍÇA
PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 548/610822; identificação de pessoa colectiva n.º 980113377;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 55/030715.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o encerramento da representação, tendo sido em 31 de Março de
2002.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002488231
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TOP ATLÂNTICO � VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 156/800708; identificação de pessoa colectiva n.º 501061126;
inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 2/030809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração parcial do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na actividade de agência de
viagens e turismo; prestação de serviços de consultoria em viagens,
designadamente em logística e recursos humanos; organização de
congressos e de eventos.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002717168

VIALATINA � SOCIEDADE DE ENGENHEIROS
CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 919/820504; identificação de pessoa colectiva n.º 501301755;
inscrição n.º 10 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 80 e 82/030703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao corpo do artigo 3.º e § 1.º do
artigo 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5985 euros e 57 cêntimos, integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma no
valor nominal de 2972 euros e 83 cêntimos, pertencente à sócia
Gemina SGPS, S. A., e outra no valor nominal de 3012 euros e
74 cêntimos, pertencente ao sócio José Frederico de Barros Viegas.

ARTIGO 4.º

§ 1.º A sociedade considera-se representada e obrigada com a in-
tervenção de um gerente ou de um mandatário com poderes bastan-
tes.

Mais certifico que cessou das funções José Manuel Machado, por
renúncia, em 3 de Junho de 2003.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005958182

TIPARGAN � COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 971/820524; identificação de pessoa colectiva n.º 501258191;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
4/030624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções de Vítor Miguel Costa Esteves Pereira, por
renúncia, em 5 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005958190

TRINEL � INTERNACIONAL TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 733/840717; identificação de pessoa colectiva n.º 501561501;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 26/030512.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital de 15 000 000$ para 74 820 euros, com rede-
nominação do capital para euros, e alteração parcial do contrato
quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e por in-
corporação de reservas, é de 74 820 euros e corresponde à soma de
três quotas, sendo uma de 44 144 euros, e outra de 11 223 euros,
pertencentes à sócia Maria Teresa Rodrigues de Sousa de Melo Tri-
go Simon, e outra de 19 453 euros, pertencente à sócia Maria Ade-
laide de Melo Trigo.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005959014

REGIFORUM � EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
E CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 187/841022; identificação de pessoa colectiva n.º 501527761.

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

Inscrição n.º 18 � Apresentação n.º 9/030616.
Designação de gerentes, em 2 de Junho de 2003:
Período: triénio de 2003-2005.
Filipe Mello Paes de Vasconcellos, Rua de João da Silva, 24, 2.º,

direito, Carcavelos, casado; Ana Fátima Leite Clara de Sousa Eiró,
Largo da República da Turquia, 9, 8.º, Lisboa, casada; Diogo Miguel
Cabêdo Amado Horta e Costa, Rua de São João da Mata, 157, 1.º,
Lisboa, casado; Mário Serra Gentil de Quina, Rua de Cabo Verde, 99,
Estoril, casado.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005959022

TRANSINSULAR � TRANSPORTES MARÍTIMOS
INSULARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 095/850529; identificação de pessoa colectiva n.º 501532889.

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

Inscrição n.º 51 � Apresentação n.º 9/030814.
Designação de secretário, em 6 de Agosto de 2003: efectivo, Olga

Maria Ferreira Spencer Vieira, casada, Calçada da Palma de Baixo,
23, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa; suplente, Maria Eduarda de Jesus
Correia Sequeira, casada, Avenida de Pedro Álvares Cabral, 73, 2.º,
esquerdo, Oeiras.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001083955

RUAS & GOUVEIA � INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 735/851023; identificação de pessoa colectiva n.º 501591214;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 43/030605.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a redenominação do capital de 100 000 000$ para 498 797,90 eu-
ros.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005959030
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SOCIPRES � SOCIEDADE FORNECEDORA
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 905/851126; identificação de pessoa colectiva n.º 501570497.

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

Inscrição n.º 29, averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 46/
030715.

Cessação das funções de Rui Jorge de Carvalho Vicente Ferreira,
por renúncia, em 24 de Junho de 2003.

Inscrição n.º 26, averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 66/
030715.

Cessação das funções de José António Leão Nicolau Gonçalves,
por renúncia, em 25 de Junho de 2003.

Inscrição n.º 30 � Apresentação n.º 47/030715.
Designação de gerentes, em 30 de Junho de 2003: Vasco

Carvalhosa Mendes de Almeida, casado, Rua de D. Afonso Henri-
ques, 936, Estoril; José António Alves Pires, casado, Rua de Lucília
Simões, 17, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa; Carlos Fernando de Car-
valho Barbosa da Cruz, casado, Rua de Victor Cordon, 10-A, 5.º,
Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005896594

S E E � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 508/860306; identificação de pessoa colectiva n.º 501641467;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
45/030710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções de David Esaguy de Almeida Coimbra, por
renúncia, em 12 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002359571

VILA MAGNA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 973; identificação de pessoa colectiva n.º 500687250; entra-
da/data: 8955/030703.

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.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000137598

VINHOS E COMIDAS CENTRAL DO CAIS DO TOJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 905; identificação de pessoa colectiva n.º 500563357; entra-
da/data: 8837/030703.

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.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005051780

VIRGÍNIA DE JESUS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 342; identificação de pessoa colectiva n.º 500834172; entra-
da/data: 8659/030703.

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.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002471991

XL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6935; identificação de pessoa colectiva n.º 503703508; entrada/
data: 8926/030703.

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.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001091125

XANGRILÁ, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3240; identificação de pessoa colectiva n.º 501928685; entrada/
data: 8880/030703.

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.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000995632

WANG, CHEN & CHEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 320; identificação de pessoa colectiva n.º 505965844; entra-
da/data: 8843/030703.

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.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003507817

WORESMAR II � REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 384; identificação de pessoa colectiva n.º 505004623; entra-
da/data: 8923/030703.

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.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005051802

ZETA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5167; identificação de pessoa colectiva n.º 503217638; entrada/
data: 8647/030703.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 267 � 18 de Novembro de 200324 762-(426)

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.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002373248

SIMÃO & LI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6937; identificação de pessoa colectiva n.º 503703168; entrada/
data: 8830/030703.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003507752

TRANSFON � TRÂNSITOS E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9515; identificação de pessoa colectiva n.º 504775693; entrada/
data: 9507/030704.

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.

5 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005051845

SIEMCA � SOCIEDADE MEDIADORA
DE CAPITAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 867; identificação de pessoa colectiva n.º 501720820; entra-
da/data: 12 937/020805.

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.

28 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000201435

STO-GIN-OB � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4852; identificação de pessoa colectiva n.º 503117730; entrada/
data: 13 992/020829.

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.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000201869

VICTORINO & LEVI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6686; identificação de pessoa colectiva n.º 503629324; entrada/
data: 13 257/020809.

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.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000201950

SLN VALOR � SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 049; identificação de pessoa colectiva n.º 505238373; entra-
da/data: 10 218/020711.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000196847

SUPER-MERCADOS KITANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50; identificação de pessoa colectiva n.º 500625816; entrada/data:
14 870/020919.

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.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002951217

SOCIEDADE ZICKERMANN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 488; identificação de pessoa colectiva n.º 500269599; entra-
da/data: 18 143/021206.

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.

7 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001146736

SILVA FIALHO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8759/981009; identificação de pessoa colectiva n.º 501802410.

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

Inscrição n.º 13 � Apresentação n.º 29/021004.
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000218597

SERENO & CASTRO � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 275/861106; identificação de pessoa colectiva n.º 501740406;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 36/030702.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de casas para venda,
empreitadas de construção civil, canalizações, aquecimento central
e electricidade, remodelações, decorações, projectos, fiscalização e
coordenação de obras, importações, exportações e comercialização
de materiais, máquinas e ferramentas de construção civil.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005959103

SERVISAIR PORTUGAL � SERVIÇOS DE APOIO
A AERONAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 053/860507; identificação de pessoa colectiva n.º 501666893.

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

Inscrição n.º 17 � Apresentação n.º 34/030630.
Designação de revisor oficial de contas, em 1 de Janeiro de 1999.
Período: triénio de 1999-2001.
Carlos Abreu, João Cipriano e Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, Alameda de D. Afonso Henriques, 21, 2.º, Lis-
boa.

Inscrição n.º 17, averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 49/
030630.

Recondução do revisor oficial de contas, em 1 de Janeiro de 2002.
Período: triénio de 2002-2004.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005959049

ÓPTICA DE ALCÂNTARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 119/861014; identificação de pessoa colectiva n.º 501727671;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/030605.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação de gerente, em 12 de Novembro de 2002, de Pedro
Miguel Oliveira Chaves Alves.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005959073

RACIL � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 499/861204; identificação de pessoa colectiva n.º 501753311;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 44 e 45/030624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções de Carlos Manuel Bastos Pinto, por renúncia,
em 18 de Dezembro de 2002, e designação de administrador, em 28 de
Março de 2003, de Jorge Fernando Coelho Ferreira, divorciado, Rua
de Santo António à Estrela, 33, 2.º, direito, Lisboa.

Período: até final do mandato em curso de 2002-2005.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005959081

SALICOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 745/870102; identificação de pessoa colectiva n.º 501773932;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
57/020705.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a deslocação da sede para a Rua da Escola do Exército, 11, 2.º, di-
reito, freguesia dos Anjos, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005959090

TINOCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 244/860606; identificação de pessoa colectiva n.º 500423911;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 50/021219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital de 4 000 000$ para 20 000 euros, com rede-
nominação do capital para euros, e alteração parcial do contrato
quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, integralmente realizado em
numerário, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 10 000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005959057

ODIN FINANCEIRA � SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 65 862/870527; identificação de pessoa colectiva n.º 500707847.

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

Inscrição n.º 22 � Apresentação n.º 18/030421.
Designação dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2003.
Período: quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração: presidente, Karl Gustav Josef

Kjollerstöm; vogais: Gracinda Marília Bento de Braga Kjorllerström,
casada, Quinta do César, Vila Fresca de Azeitão, e Helena Josefina
Kjollerström, solteira, maior, Quinta do César, Vila Fresca de Azeitão.

Conselho fiscal: presidente, Alasdair James Mackintosh, casado,
Travessa das Águas Livres, 21, 3.º, direito, Lisboa; vogais: UHY �
A. Paredes e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
L.da, Rua da Carreira, 138, 2.º, Funchal, e Jorge Manuel Barbas Cor-
reia Carita, casado, Rua de Teófilo Carvalho dos Santos, 8, 2.º, es-
querdo, Lisboa; suplente, A. Jacinto e Pereira da Silva, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Campo Grande, 28, 10.º, C, Lisboa.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005959111

ROLUSA � REPRESENTAÇÕES, EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 924/870605; identificação de pessoa colectiva n.º 501855459;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 18/030715.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 30 de
Junho de 2003.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005959120
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UNION CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS, S. A. ESTABELE-
CIMENTO FINANCIAMENTO DE CRÉDITO (SOCIEDADE
UNIPESSOAL), SUCURSAL EM PORTUGAL.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8674; entrada/data: 635/020226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000181619

625 � AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5675; identificação de pessoa colectiva n.º 503347353; entrada/
data: 8739/020708.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000220751

TÁXIS J. GABRIEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 147; identificação de pessoa colectiva n.º 505319560; entra-
da/data: 9275/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003507604

TÁXIS CASAL ATALAIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 438; identificação de pessoa colectiva n.º 504928627; entra-
da/data: 9254/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003524134

TÁXI CARVALHO & HORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 927; identificação de pessoa colectiva n.º 505217473; entra-
da/data: 9370/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002470561

TÁXIS BATE E FOGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 759; identificação de pessoa colectiva n.º 505653389; entra-
da/data: 9285/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003507671

TÁXIS GORDINHO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 915; identificação de pessoa colectiva n.º 500279586; entra-
da/data: 9282/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002525579

XAVIER E QUINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 550; identificação de pessoa colectiva n.º 500451974; entra-
da/data: 9626/030704.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002482560

VÍTOR MANUEL PEREIRA PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 480; identificação de pessoa colectiva n.º 500857911; entra-
da/data: 9671/030704.

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.

27 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003663762

VERÍSSIMO & PESSEGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 884; identificação de pessoa colectiva n.º 501485520; entra-
da/data: 9616/030704.

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.

27 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002111650

TÁXIS AUGUSTO E CREMILDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 396; identificação de pessoa colectiva n.º 505305755; entra-
da/data: 9333/030704.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002060347
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TÁXIS ROSIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 193; identificação de pessoa colectiva n.º 500422419; entra-
da/data: 9316/030704.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002060320

TÁXIS MENDES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 939; identificação de pessoa colectiva n.º 500422273; entra-
da/data: 9356/030704.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003604154

TRANSPORTES GONÇALVES & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 019; identificação de pessoa colectiva n.º 500476250; entra-
da/data: 9312/030704.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002470960

TÁXIS EUSÉBIO PERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 991; identificação de pessoa colectiva n.º 500449953; entra-
da/data: 9310/030704.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002470979

TÁXIS APOLINÁRIO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 320; identificação de pessoa colectiva n.º 500476411; entra-
da/data: 9299/030704.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002460965

TÁXIS DIOGO & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 616; identificação de pessoa colectiva n.º 505108160; entra-
da/data: 9296/030704.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002470448

TÁXIS IRMÃOS RAMOS LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 729; identificação de pessoa colectiva n.º 500279608; entrada/
data: 9280/030704.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003458387

TÁXIS CENTRAL DE CAMPOLIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 340; identificação de pessoa colectiva n.º 500476403; entra-
da/data: 9302/030704.

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

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002060398

TÁXIS PARADANTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 146; identificação de pessoa colectiva n.º 504860267; entra-
da/data: 9187/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003458565

TÁXIS ARNALDO & FONSECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 408; identificação de pessoa colectiva n.º 500494550; entra-
da/data: 9214/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003507647

TÁXIS LOPES & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 456; identificação de pessoa colectiva n.º 500454000; entra-
da/data: 9213/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003507655
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TÁXIS DEZ DE JANEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 694; identificação de pessoa colectiva n.º 500583013; entra-
da/data: 9219/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003458433

TRANSPORTES CARLOS ISIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5162; identificação de pessoa colectiva n.º 503217735; entrada/
data: 9217/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003507620

TÁXIS ANTÓNIO E DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 976; identificação de pessoa colectiva n.º 500421692; entra-
da/data: 9190/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003458557

TÁXIS NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 294; identificação de pessoa colectiva n.º 504957589; entra-
da/data: 9224/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003458530

TÁXIS ALFREDO FRANCISCO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 218; identificação de pessoa colectiva n.º 500421641; entra-
da/data: 9149/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2003458611

TÁXIS ABEL CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 597; identificação de pessoa colectiva n.º 500496668; entra-
da/data: 9309/030704.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002470987

SOCIEDADE COMERCIAL DE TECIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 336; identificação de pessoa colectiva n.º 500255415; entrada/
data: 5672/030625.

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.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Matias da Silva. 2002359431

LISBOA � 4.A SECÇÃO

QUINTA DO BALÃO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8335/990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504772783;
entrada/data: 17 150/121102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2000799485

MELSOL PORTUGAL � GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2167/921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502926058;
entrada/data: 17 209/131102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001174381

QUIOSQUE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 285/900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502387858; en-
trada/data: 17 102/111102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001178700

PIRES, FERNANDES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 305/610703; identificação de pessoa colectiva n.º 500482284;
entrada/data: 17 105/111102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001178743
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PARFIL � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 076/731018; identificação de pessoa colectiva n.º 500211752;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 43/030107.

Certifico que o capital social de 1 646 899,60 euros, foi aumen-
tado para 4 725 659,74 euros, tendo sido alterados todos os artigos
com excepção dos 1.º, 2.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

(Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

(Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

(Mantém-se.)

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações
e prestações acessórias

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro
e em espécie, é de 4 725 659 euros e 74 cêntimos.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social está representado por 947 026 acções, com
o valor nominal de 4 euros e 99 cêntimos cada uma.

2 � As acções são todas nominativas e inconvertíveis em acções
ao portador.

3 � As acções serão tituladas, sendo representadas por títulos de
uma ou mais acções, podendo os accionistas solicitar, a expensas
suas, a divisão ou concentração de títulos.

4 � Os títulos provisórios ou definitivos representativos de ac-
ções ou obrigações serão assinados por um administrador, cuja assi-
natura poderá ser de chancela.

5 � As acções poderão ser convertidas em acções escriturais.

ARTIGO 6.º

1 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia geral
da sociedade pode, nos termos da legislação aplicável, autorizar a
sociedade a emitir acções preferenciais sem voto e, bem assim, ac-
ções remíveis, com ou sem voto, definindo a forma de determina-
ção do respectivo dividendo prioritário.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas pode-
rão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferen-
ciais sem voto, proporcionais às acções desta categoria já existen-
tes, a distribuir exclusivamente pelos titulares destas.

3 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão,
ficar sujeitas a remição na data que for deliberada pela assembleia
geral.

4 � As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou com o
prémio que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atri-
buído aos accionistas direito de preferência na subscrição das novas
acções, na proporção das que possuírem, salvo se de outra forma for
deliberada pela assembleia geral, dentro dos condicionalismos impostos
por lei.

2 � Os accionistas deverão ser avisados do prazo e demais con-
dições de exercício do direito de preferência através de carta regis-
tada.

ARTIGO 8.º

1 � Na alienação de acções, com excepção da alienação a favor
de fundos de investimento que sejam geridos por sociedades em re-
lação de domínio ou de grupo com o alienante, os accionistas go-
zam de direito de preferência nos termos previstos e regulados nos
números seguintes.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, o conceito de
domínio ou de grupo é o previsto no artigo 21.º do Código dos Va-
lores Mobiliários.

3 � O accionista que pretender transmitir, por título gratuito ou
oneroso, parte ou a totalidade das suas acções, deverá comunicar,
por carta registada com aviso de recepção, aos accionistas não
transmitentes e ao presidente do conselho de administração essa sua
intenção, indicando logo o transmissário, o número de acções a trans-
mitir e a respectiva categoria, e o preço pretendido e condições de
pagamento, ou o valor atribuído, tratando-se de transmissão a título
gratuito.

4 � O accionista não transmitente que desejar exercer o respec-
tivo direito de preferência deverá fazê-lo, no prazo de 15 dias con-
tado da recepção da acima mencionada notificação, através de carta
registada dirigida ao conselho de administração da sociedade e ao
accionista transmitente, indicando o número de acções que pretende
adquirir.

5 � Pretendendo mais de um accionista preferir, as acções a trans-
mitir serão entre eles divididas na proporção das acções de que fo-
rem titulares, independentemente da respectiva categoria.

6 � Todas as comunicações previstas neste artigo serão obriga-
toriamente feitas por carta registada com aviso de recepção, res-
pectivamente, para a sede da sociedade e para a morada indicada
pelo accionista transmitente, na carta referida no n.º 2 da presente
cláusula, sob pena de se terem por não efectuadas.

7 � A oneração, por qualquer forma, de acções da sociedade,
depende do consentimento de todos os accionistas, prestado em
assembleia geral especialmente convocada para o efeito.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de dívida legalmente
permitido, designadamente obrigações convertíveis em acções e
obrigações com direito a subscrever acções.

2 � A deliberação de emissão de obrigações cabe ao conselho de
administração, com prévio parecer favorável do fiscal único, salvo
tratando-se de obrigações convertíveis em acções e de obrigações
com direito a subscrever acções, cuja emissão é da competência
exclusiva da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Podem os accionistas prestar suprimentos à sociedade nos termos
e condições que vierem a ser contratados com esta.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 � A sociedade poderá ainda designar um secretário nos termos
do artigo 446.º-D, n.º 1, do Código das sociedades Comerciais, o qual
exercerá as competências fixadas por lei.

3 � As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral,
do conselho de administração, do fiscal único e do secretário serão
fixadas anualmente pela assembleia geral ou por uma comissão de
três accionistas por aquela nomeados.

4 � Em ano em que não sejam fixadas novas remunerações,
entender-se-á que subsistem as que hajam vigorado no ano prece-
dente.

5 � Os mandatos dos membros dos órgãos sociais reportam-se
ao ano social, contando-se desde o seu início e concluindo-se for-
malmente no dia 31 de Dezembro do ano que corresponder ao res-
pectivo termo.

A) Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a, pelo menos, um voto.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � No caso de compropriedade de acções, só um dos co-pro-

prietários poderá participar nas reuniões da assembleia geral, muni-
do de poderes de representação dos restantes.

4 � Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista ou por pessoa que a lei imperativa de-
clare hábil para esse efeito; as sociedades serão representadas por
quem para o efeito designarem.
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5 � Todas as representações previstas nos números anteriores
serão comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por
carta, com a assinatura reconhecida nos termos da lei notarial ou
certificada pela sociedade.

6 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
podem assistir e participar nas reuniões da assembleia geral.

7 � A assembleia geral considerar-se-á constituída em primeira
convocação desde que estejam presentes ou representados accionis-
tas que sejam titulares de acções representativas de, pelo menos,
50 % do capital social, não se contando para o cômputo deste a
eventual existência de acções próprias.

8 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
capital por eles representado.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, accionistas ou não, eleitos trienalmente pela assem-
bleia geral, e podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � Quando tenha sido designado um secretário nos termos do
n.º 2 do artigo 11.º dos estatutos, será este a exercer as funções de
secretário da mesa da assembleia geral.

3 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral sempre que tal lhe seja solicitado pelo conselho
de administração, pelo fiscal único ou por accionistas titulares de
acções correspondentes ao número mínimo imposto por lei impera-
tiva e que lho requeiram em carta, com as assinaturas reconhecidas
nos termos da lei notarial ou certificadas pela sociedade, em que se
indique, com precisão, os assuntos que deverão constituir a ordem
do dia e se justifique a necessidade de reunir a assembleia geral.

4 � Os accionistas que preencham os requisitos referidos no nú-
mero anterior e pretendam requerer a inclusão de assuntos na ordem
do dia de uma reunião já convocada, deverão fazê-lo nos cinco dias
posteriores à última publicação do aviso convocatório, por carta
dirigida ao presidente da mesa, com a respectiva assinatura reconhe-
cida nos termos da lei notarial ou certificada pela sociedade, indi-
cando, com precisão, esses assuntos e justificando a necessidade da
sua inclusão na ordem do dia.

5 � Nas situações previstas nos números anteriores, a assembleia
geral não se realizará ou não serão discutidos os assuntos incluídos
na ordem do dia, consoante o caso, se não estiverem presentes re-
querentes dessa convocatória ou dessa inclusão, que sejam titulares
de acções que totalizem, no mínimo, a percentagem de capital exi-
gida para o efeito.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral reunirá no primeiro trimestre de cada ano a
fim de deliberar sobre as matérias que por lei são da sua competência.

2 � A assembleia geral deve, ainda, ser convocada sempre que
tal seja solicitado pelo conselho de administração, pelo fiscal único
ou por accionistas que possuam acções correspondentes ao valor
mínimo imposto para o efeito por lei imperativa.

ARTIGO 15.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, salvo nos casos em que a lei ou os estatutos
exijam maioria qualificada.

2 � Deverão ser aprovadas por maioria de, pelo menos, 75 % dos
votos emitidos, as deliberações sobre algum dos assuntos seguintes:

a) Alterações do contrato de sociedade incluindo redução e au-
mento do capital social e alteração do objecto social;

b) Supressão e ou limitação do direito preferencial de subscrição
em aumentos de capital;

c) Aquisição pela sociedade de acções próprias quando as mesmas
não sejam adquiridas a todos os accionistas e proporcionalmente à
sua participação no capital social;

d) Distribuição dos lucros do exercício;
e) Fixação das remunerações dos membros dos órgãos sociais ou

eleição da comissão de accionistas para esse efeito.

B) Conselho de administração

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, entre 5 a 15, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, os quais serão eleitos trienalmente por esta assem-
bleia, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
deverá também designar o respectivo presidente.

3 � Os membros do conselho de administração deverão caucionar a
sua responsabilidade na importância de 5000 euros, e por qualquer das
formas admitidas por lei, salvo dispensa conferida nos termos da lei.

4 � Sendo eleita pessoa colectiva, a ela caberá nomear uma pes-
soa singular para exercer o cargo em nome próprio, e, bem assim,
substituí-la em caso de impedimento definitivo, de renúncia ou de
destituição por parte da pessoa colectiva que a nomeou.

ARTIGO 17.º

Cabe ao conselho de administração prosseguir os interesses gerais
da sociedade e assegurar a gestão dos negócios sociais, sendo-lhe
atribuídos os mais amplos poderes de administração, cabendo-lhe,
designadamente:

a) Praticar todos os actos relativos ao objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, propor e seguir acções, confessá-las, desistir, transigir e com-
prometer-se em árbitros;

c) Adquirir, alienar ou, por qualquer outra forma, onerar quaisquer
bens ou direitos, móveis ou imóveis;

d) Constituir mandatários.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de:
a) Dois administradores;
b) Um administrador e de um mandatário nos termos dos poderes

que lhe forem conferidos por procuração;
c) Um ou mais mandatários, nos termos constantes dos respecti-

vos mandatos, conforme deliberação específica do conselho de ad-
ministração.

2 � Os actos de mero expediente podem ser praticados e assina-
dos por um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho da administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo seu presidente, por outros dois administradores ou pelo
fiscal único e, pelo menos, uma vez por trimestre.

2 � As reuniões serão convocadas por escrito, como tal se en-
tendendo, para este efeito, as mensagens por telecópia, com a ante-
cedência mínima de 10 dias, e da convocatória deverá constar a
ordem de trabalhos da reunião.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
do conselho de administração por outro administrador, mediante carta
ou telecópia dirigida ao presidente, sem prejuízo de cada instrumen-
to de representação só poder ser utilizado para a reunião em função
da qual tiver sido emitido.

4 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as delibera-
ções do conselho de administração são tomadas por maioria dos votos
dos administradores presentes ou representados, salvo se o conteúdo
da deliberação respeitar a um dos assuntos a seguir enumerados, caso
em que carecem de uma maioria de dois terços dos votos:

a) Aprovação do relatório de gestão, do balanço e contas do exer-
cício, do orçamento e do plano de actividade anual da sociedade;

b) Aquisição ou alienação de quaisquer activos fixos ou direitos de
propriedade industrial com um valor superior a 500 000 euros;

c) Aquisição e alienação de participações sociais;
d) Nomeação e destituição dos auditores da sociedade;
e) Alterações relevantes nos critérios de contabilização pratica-

dos pela sociedade;
f) Celebração de contratos de prestação de serviços que envolvam

um custo global anual para a sociedade superior a 250 000 euros;
g) Emissão de dívida com um valor superior a 250 000 euros.
5 � Carecerão apenas de aprovação por maioria simples as deli-

berações do conselho de administração tomadas no âmbito e para o
efeito do n.º 3 do artigo 373.º do Código das sociedades Comerciais.

6 � O presidente terá voto de qualidade.
7 � O conselho de administração não pode deliberar sem que

estejam presentes ou devidamente representados cinco dos seus
membros.

C) Fiscal único

ARTIGO 20.º
1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um

suplente eleitos trienalmente pela assembleia geral, os quais serão revi-
sores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

2 � Compete ao fiscal único fiscalizar a actividade da sociedade,
vigiando pela observância da lei e do contrato de sociedade, elaborar
relatório sobre a sua actuação e emitir parecer sobre os documentos
de prestação de contas e sobre a proposta de aplicação de resultados
apresentados pelo conselho de administração à assembleia geral.
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CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguin-

te aplicação:
a) A percentagem que a lei mande afectar obrigatoriamente ao

fundo de reserva legal;
b) O montante necessário para o pagamento do dividendo priori-

tário das acções preferenciais que a sociedade porventura haja emi-
tido;

c) O restante para dividendo a todos os accionistas, salvo se a
assembleia geral deliberar, por simples maioria, afectá-lo, no todo
ou em parte, à constituição ou reforço de quaisquer reservas ou
destiná-lo a outras aplicações específicas do interesse da sociedade.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral, por maioria qualificada de
75 % dos votos expressos.

2 � A liquidação da sociedade será feita extrajudicialmente pelo
conselho de administração em exercício se a assembleia geral de outro
modo não deliberar.

ARTIGO 23.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibe-
ração dos accionistas.

Relatório da sociedade de revisores oficiais de contas (nos
termos do artigo 28.º do Código das sociedades Comer-
ciais).

Introdução:

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-
tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente às en-
tregas em espécie, pertença das seguintes pessoas colectivas:

Fundo de Pensões BES, representado pela sua sociedade gestora,
ESAF � Espírito Santo Fundo de Pensões, S. A., com sede na Ave-
nida de Alvares Cabral, 41, em Lisboa, matriculada na Conserva-

tória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 1093; com o capital
social de 1 000 000 euros, número de identificação de pessoa colec-
tiva 502253169;

Fundação Bissaya Barreto (instituição de utilidade pública reco-
nhecida pele Diário do Governo, 3.ª série; de 26 de Novembro de
1958), com sede na Quinta dos Plátanos, Bencanta, Coimbra, nú-
mero de identificação de pessoa colectiva 500833443;

Olinveste � Sociedade Gestora de Participações Sociais, L.da, com
sede na Pousada de Saramagos, Vila Nova de Famalicão, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão,
sob o n.º 1340, com o capital social de 3500 000 euros, número de
identificação de pessoa colectiva 500100314;

STDP � Sociedade Transnacional de Desenvolvimento de Parti-
cipações, SGPS, S. A., com sede na Rua do Salitre, 62, em Lisboa,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o
n.º 3168, com o capital social de 10 000 000 euros, número de iden-
tificação de pessoa colectiva 502700173;

Dixon � Investments Holdings, Inc., com um capital de
50 000 USD e sede em Offices of Trident Trust Company (BVI),
Ltd, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgins Islands;

Gaunlet Holdings, Ltd, com um capital de 50 000 USD e sede em
Third floor, Geneva Place, Waterfront Drive, P. O. Box 3175, Road
Town, Tortola, British Virgins Islands.

As entradas destinam-se à realização de 616 986 acções, subscri-
tas por aqueles futuros accionistas, no aumento de capital da
PARFIL � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., com
sede na Avenida de Almirante Reis, 115, 5.º, número de identifica-
ção de pessoa colectiva 500211752, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 46076, que esta vai efec-
tuar do capital actual de 1 646 899,60, para euros 4 725 659,74 eu-
ros.

Este aumento de capital será efectuado através da emissão das
referidas 616 986 acções, com o valor nominal de 4,99 euros, num
total de 3 078 760,14 euros e o prémio de emissão de 210,01 euros,
num total de 129 573 229,86 euros.

O valor a realizar em espécie é, assim, de 132 651 990 euros.
2 � Os bens em espécie a entregar são constituídos por

132 253 322 acções nominais ordinárias representativas de 88 % do
capital social da sociedade anónima VTR, SGPS, S. A., com sede na
Avenida do Almirante Reis, 115, 5.º, 1150-014 Lisboa, número de
identificação de pessoa colectiva 504163957, inscrita na Conserva-
tória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 8465, cujo número e
titulares a seguir se discriminam:

Accionistas Número de acções Aumento de capital Número de acções Valorização Diferença
a emitir e prémio (em euros) VTR a entregar (1,0031 euros) (em euros)

Fundo de Pensões BES ............. 104 356 22 436 540,00  22 369 182 22 438 526,46 1 986,46
Fundação Bissaya Barreto ........ 165 761 35 638 615,00 35 531 520 35 641 667,71 3 052,71
Olinveste, SGPS ........................ 151 777 32 632 055,00 32 534 013 32 634 868,44 2 813,44
STDP, SGPS .............................. 121 422 26 105 730,00 26 027 215 26 107 899,37 2 169,37
Dixon, Inc. ............................... 52 283 11 240 845,00 11 206 995 11 241 736,68 891,68
Gaunlet Holdings ....................... 21 387 4 598 205, 00 4 584 397 4 598 608, 63 403,63

Total .................... 616 986 132 651 990,00 132 253 322 132 663 307,30 11 317,30

3 � Os bens foram por nós avaliados em 132 663 307,30 euros,
isto é, 1,0031 euro, por acção, que corresponde ao custo de aquisi-
ção das acções, anteriormente praticado pela empresa Parfil, já ac-
tual accionista da VTR, SGPS, S. A.

Existe, consequentemente, um valor em excesso, na realização,
de 11 317,30 euros, que deverá ser considerado, nas contas da Parfil,
em reservas, com regime idêntico ao da reserva legal, nos termos da
alínea d) do n.º 3 do artigo 295.º do Código das Sociedades Comerci-
ais.

Verificámos a titularidade das referidas acções pela nota 16, do
anexo ao balanço e demonstração de resultados do exercício de
2001 da sociedade VTR, SGPS, S. A., e pela lista de presenças rela-
tiva à assembleia geral de aprovação de contas de 2001 realizada em
21 de Maio de 2002.

Estas acções deverão ser transmitidas livres de quaisquer ónus ou
encargos.

Responsabilidades

4 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos
bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito

5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as normas
técnicas e directrizes de revisão/auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � verificação das entradas em espécie para realização
de capital das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja pla-
neado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das acções atribuídas aos accionistas que efectuaram tais en-
tradas, acrescido dos prémios de emissão.

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-
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cionistas identificados no n.º 1 que efectuam a entrada de
3 078 760,14 euros, acrescido do prémio de emissão de
129 573 229,86 euros, no aumento de capital que a empresa
PARFIL � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., vai
efectuar de 1 646 899,60 euros, para 4 725 659,74 euros.

19 de Dezembro de 2002. � Amável Alberto Freixo Calhau (re-
visor oficial de contas n.º 364), em representação de Amável Ca-
lhau, Ribeiro da Cunha e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236722

CONSTROGAR � ENGENHARIA E GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 953/030117; identificação de pessoa colectiva n.º 504522337;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/030117.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 200 000$ para 6000 euros, tendo o artigo 2.º, n.º 1, e 5.º fica-
do com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Professor Francisco Gentil, 6, 2.º, F,
freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios, José Pedro Salema Garção e Miguel de
Avillez Ogando dos Santos.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2001027613

MADEIRINDUSTRIA � MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 880/801217; identificação de pessoa colectiva n.º 501117970; en-
trada/data: 8488/020705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 1000222696

CAPITÃO, ESPANHA, RODRIGUES BASTOS
& AREIA � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8125/990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504455125;
entrada/data: 9535/020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000222711

PRODUGAR MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5771/961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503795216;
inscrições n.os 10 e 11 e 12; números e datas das apresentações: 228,
229/011219 e 44/030131.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

10 � Apresentação n.º 228/011219.
Nomeação de secretário da sociedade, por deliberação de 29 de

Outubro de 2001.
Pedro Dias de Sousa Pestana Bastos, casado, Avenida do Conse-

lheiro Fernando de Sousa 19, 18.º, Lisboa.
12 � Apresentação n.º 44/030131.
Nomeação de secretário da sociedade, por deliberação de 2 de

Dezembro de 2002.
Miguel Alexandre Dias Menezes da Silva, solteiro, maior, Ave-

nida do Conselheiro Fernando de Sousa, 19, 18.º, Lisboa, suplente.

Certifica ainda que foi registado o reforço e redenominação do
capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, ambas no valor nominal de
2500 euros, pertencentes à sócia Aon Gil y Carvajal Portugal � Cor-
retores de Seguros, S. A.

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001140002

CSAT � CENTRO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7192; identificação de pessoa colectiva n.º 504188917; entrada/
data: 5329/260602.

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 Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2000685323

CHARLO � CONFECÇÕES PARA HOMENS,
ARTIGOS DE LÃS E OUTROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 796/670518; identificação de pessoa colectiva n.º 500063168;
entrada/data: 12 882/020802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2003. � A Escriturária, Maria de Fátima Mon-
teiro dos Santos. 1000231652

CR E M � FORMAÇÃO ACTIVA DE CONDUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 264/010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505314037;
entrada/data: 7579/020702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000227302
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COMPANHIA DAS IDEIAS � PRODUÇÕES ÁUDIO
E VISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 411/890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502120614; en-
trada/data: 6885/010602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000224179

CRISTOVAM & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 390/610719; identificação de pessoa colectiva n.º 500449228;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 184/011220.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 800 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 2.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo social, é de 5000 euros, correspondendo à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo uma
a cada um dos sócios, Arnaldo Andrade de Sousa e Profírio Mairas
dos Santos.

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000189048

CARNEGIE INVESTIMENTOS � GESTÃO
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 046/880721; identificação de pessoa colectiva n.º 502116188;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 53/980525.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

19 � Apresentação n.º 133/011218.
Nomeação de membros do conselho de administração, por delibe-

ração de 12 de Novembro de 2001, para o triénio em curso de 2000-
-2002.

José António dos Santos Teixeira, casado, Quinta Palino, EG, rés-
-do-chão, direito, Alcoitão.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000181303

CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA E CIRURGIA
MAXILO-FACIAL, REIS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3009/830311; identificação de pessoa colectiva n.º 501379770;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números
e data das apresentações: 31, 32 e 33/021010.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição do averbamento
de cessação de funções de gerência acima referido.

Averbamento de deslocação de sede e inscrição de nomeação de
gerente.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 31/021010.
Deslocação da sede para a Rua de Rodrigo da Fonseca, 131, rés-

-do-chão, esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa.
1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 32/021010.
Cessação de funções do gerente Sérgio Magro dos Reis, por ter

renunciado, em 30 de Setembro de 2002.

14 � Apresentação n.º 33/021010.
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Setembro de 2002.
Pedro Sérgio de Mendonça Santos Reis.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respe-
ctiva.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236721

COFACE MOPE � SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
E GESTÃO DE COBRANÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 19 829/471229; identificação de pessoa colectiva n.º 500196729;
averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 28 e inscrição n.º 31; núme-
ros e data das apresentações: 35, 36 e 37/020719.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição dos averbamen-
tos de recondução de cessação de funções e inscrição.

28 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 35/020719.
Recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberação de

26 de Março de 2002, para o triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: Bertrand Jean Bernard Lartisien, ca-

sado, 8 Rue du 8 de Mai 1945, Chaville (Haits-de-Seine), França,
presidente; Fernando Paulo da Silva Vieira Agapito, administrador-
-delegado; Compagnie Française d�Assurance Pour le Commerce
Exterieur S. A. (Coface), que designou para exercer o cargo em nome
próprio Jean Claude Speitel; SCRL, S. A., que designou para exercer
o cargo em nome próprio Pierre Saint-Jevin; Alain Paupert, casado,
Rua de Vieille Saint Martin, Courdimanche, França.

Fiscal único: Belarmino Martins Eugénio Ferreira e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Liberdade,
245, 8.º, C, Lisboa; António da Trindade Nunes, revisor oficial
de contas, casado, Avenida de Duque d�Ávila, 104, 7.º, Lisboa, su-
plente

28 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 36/020719.
Cessação de funções do fiscal suplente, António da Trindade Nu-

nes, por ter renunciado em 10 de Maio de 2002.
31 � Apresentação n.º 37/020719.
Nomeação do fiscal único suplente, por deliberação de 24 de Ju-

nho de 2002, para o triénio em curso de 2002-2004.
Belarmino Martins, ou Belarmino Gonçalves Martins, viúvo, Ca-

sal da Carregueira, lote 24, Belas, Queluz, revisor oficial de contas,
suplente.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236717

CNAD � COOPERATIVA NACIONAL DE APOIO
A DEFICIENTES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 111/830512; identificação de pessoa colectiva n.º 501329447;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/020813.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

4 � Apresentação n.º 14/020813.
Nomeação da direcção, por deliberação de 19 de Janeiro de 2002,

para o triénio de 2002-2004.
Presidente, Celeste Teixeira da Costa; vice-presidente, Fernando

Domingos Leal Tavares Ramos, Rua de Félix Lacerda, 21, 1.º, fren-
te, Amora; secretária, Telma Sofia Cabrita Mendes, solteira, maior,
Avenida de Manuel da Fonseca, 55, 6.º, esquerdo, Seixal; vogal, Nuno
Gonçalo Agostinho Feio, casado, Rua de Prista Monteiro, 12, 1.º, C,
Lisboa.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236716
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CAMPOLIDE PARQUE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9762/010103; identificação de pessoa colectiva n.º 505266725;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/030107.

Certifico que, texto que se segue e transcrição da inscrição acima
referida.

3 � Apresentação n.º 27/030107.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 5 de Dezembro de 2002,

para o ano de 2003.
Maria Margarida da Fonseca Barreto, solteira, maior, Rua de Ale-

xandre Ferreira, 38, 6.º, frente, Lisboa; Bernardo Maria Igrejas Horta
e Costa; Filipa Alexandra Morais da Fonseca Santos Vagos Lourenço.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236715

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DO BAIRRO DA LIBERDADE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 119/760430; identificação de pessoa colectiva n.º 500989141;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 14/020118.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

7 � Apresentação n.º 14/020118.
Nomeação da direcção, por deliberação de 8 de Dezembro de 2001,

para o biénio de 2001-2003.
Ester Maria Honrado Gomes Cabeleira, presidente; José Maria

Almeida Coelho, casado, Rua de Reinaldo Manuel dos Santos, lote
A3, 2.º, D, Lisboa, vice-presidente; Luís José Bartolomeu Silva, te-
soureiro; António Lopes, casado, Rua de Reinaldo Manuel dos San-
tos, lote A2, 1.º, B, Lisboa, secretário; Agostinho de Oliveira Gue-
des, casado, Rua de Reinaldo Manuel dos Santos, lote A4, 3.º, A,
vogal.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236808

CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA E CIRURGIA
MAXILO-FACIAL, REIS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3009/830311; identificação de pessoa colectiva n.º 501379770;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 38/020315.

Certifico que o capital social de 580 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º que
passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quatro seguintes quotas: duas
no valor nominal de 1724 euros, pertencente a cada um dos sócios,
Sérgio Magro dos Reis e Pedro Sérgio Mendonça Santos Reis, outra
no valor nominal de 1379 euros e 50 cêntimos, pertencentes ao sócio
Paulo Sérgio Mendonça Santos Reis e a última no valor nominal de
172 euros e 50 cêntimos, pertencente à sócia Teresa Gonçalves.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236804

MOISÉS & FIGUEIROLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3321/940222; identificação de pessoa colectiva n.º 503143111;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 45/020305.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

3 � Apresentação n.º 45/020305.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Outubro de 2001.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236801

MATRIX � CONSULTORIA E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 365/900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502376821;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/020306.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 14/020306.
Deslocação da sede para, Rua de João da Silva, 4, 18.º, C, fregue-

sia do Alto do Pina, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236798

CONSTRUÇÕES CEMIAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 749/800204; identificação de pessoa colectiva n.º 500942684;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 80/020308.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

4 � Apresentação n.º 80/020308.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236965

MOURAVILA � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8493/991015; identificação de pessoa colectiva n.º 504668781;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
90/020308.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � averbamento n.º 1 � apresentação n.º 90/020308.
Deslocação da sede para a Rua dos Soeiros, 318-A, freguesia de

São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

O texto actualixado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236964

PT � ARTIGOS DE COLECCIONISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7946/990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504667726;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
53/020308.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 53/020308.
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Deslocação da sede para a Rua do Professor Mira Fernandes, lote 6,
5.º, esquerdo, freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236963

CASA DA EIRA � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2440/930311; identificação de pessoa colectiva n.º 502949120;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/020308.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 7/020308.
Deslocação da sede para a Rua de José Estêvão, 17, freguesia de

São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

10 de setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236962

PECARDI � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 870/540326; identificação de pessoa colectiva n.º 500213550;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 41/020308.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

7 � Apresentação n.º 41/020308.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 5 de Junho de 1998.
Maria José Tomás Cordeiro Sá Chaves e Pedro Miguel Cordeiro

Elder Sé Chaves, casado.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236961

MARCENARIA E CARPINTARIA
MECÂNICA IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 607/600606; identificação de pessoa colectiva n.º 500182272;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 44/020307.

Certifico que o capital social de 500 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas dos sócios que são:
uma do valor nominal de 4000 euros, de Vítor Manuel Pereira Al-
deia Nova e uma do valor nominal de 1000 euros, de Mário Fer-
nando Nunes Pereira.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos que forem fixados em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

10 de setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236960

COUCEIRO (IRMÃOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 451/750927; identificação de pessoa colectiva n.º 500383604;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 21/060302.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º que pas-
sou a tem 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, de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Mou Hong e
Carlos Alberto Lee Way Len.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236959

CURRICULUM � GABINETE DE ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 404/821018; identificação de pessoa colectiva n.º 501336664;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 57/020307.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º que
passou a tem a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma de 1250 euros, perten-
cente à sócia Maria Manuela Marcelino Tomé Pinheiro, e outra de
3750 euros, pertencente ao sócio Fernando Coelho da Silva Pinheiro.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236958

MÉDIA ALTA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6569/971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504016911;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 51/020311.

Certifico que o capital social de 500 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o 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 duas quotas iguais, uma no valor no-
minal de 2500 euros, do sócio José Augusto Oliveira Pinheiro e outra
quota no valor nominal de 2500 euros, da sócia Fernanda Maria
Ferreira da Silva.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236957

PERFUMARIA WINDSOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5981/970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503820237;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 65/020308.
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Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado e re-
denominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas uma, de 4000 euros, pertencente à sócia Judite Maria da
Fonseca Pereira Duarte, e outra de 1000 euros, pertencente ao só-
cio Rui Jorge Enes Duarte.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, até ao quíntuplo do capital social, e estes poderão fazer
à sociedade os suprimentos que ela carecer, nos termos e condições
a deliberar em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236956

MAICARPLAS � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 86/901001; identificação de pessoa colectiva n.º 502420820; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 32/020304.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

2 � Apresentação n.º 32/020304.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236954

CLÍNICA PEDRO CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5765/961209; identificação de pessoa colectiva n.º 503776637;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/020308.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 5.º que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma quota
no valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Dr. Pedro
Fernando May Pereira da Cruz; uma quota no valor nominal de
500 euros, pertencente ao sócio Dr. Jorge Barbosa Pereira da Cruz.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236955

MARKEDIS � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 938/030110; identificação de pessoa colectiva n.º 505629569;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/030110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se MARKEDIS � Distribuição e Comér-
cio de Publicações, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem sede na Praça do Marquês de Pombal, 1,
8.º, freguesia do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, a qual pode
ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, mediante decisão da gerência.

2 � Poderá ainda a gerência, com observância das disposições
legais aplicáveis, deliberar a abertura e encerramento de quaisquer
sucursais, agências, delegações e outras formas de representação da
sociedade, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a importação, distribuição e
comercialização de publicações jornalísticas e editoriais de qualquer
natureza.

2 � A sociedade pode, por deliberação da gerência, subscrever ou
adquirir participações em agrupamentos complementares de empre-
sas e em agrupamentos europeus de interesse económico, sociedades
de responsabilidade limitada e consórcios, qualquer que seja o res-
pectivo objecto social, com excepção da actividade editorial, e ain-
da que sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por duas quotas, uma com o valor
nominal de 4900 euros, pertencente à Sociedad General Espanola de
Librerias, Diarios, Revistas Y Publicaciones, S. A., Sociedad
Unipersonal, e outra com o valor nominal de 100 euros, pertencen-
te à CONTROLJORNAL � sociedade Gestora de Participações So-
ciais, S. A.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas e de partes de quotas entre sócios ou entre
estes e sociedades que com estes se encontrem em relação de domí-
nio não está sujeita ao consentimento da sociedade, sendo autoriza-
das as respectivas divisões.

2 � A cessão de quotas e de partes de quotas a terceiros carece
de consentimento prévio da sociedade.

3 � Os sócios terão direito de preferência na cessão de quotas,
nos termos legais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá realizar, por deliberação da gerência, todas as
operações financeiras permitidas por lei, nomeadamente a emissão
de obrigações ou quaisquer outros títulos negociáveis.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global correspondente a
1 000 000 de euros, ficando todos os sócios obrigados a efectuar as
prestações suplementares na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral será convocada por qualquer gerente, por
meio de carta registada, expedida com a antecedência mínima de
15 dias úteis, indicando os assuntos a tratar.

2 � Os sócios poderão fazer-se voluntariamente representar, por
qualquer pessoa nomeada para o efeito pelo respectivo órgão de
representação, nas assembleias gerais, sendo suficiente uma carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, quer esta reúna
em primeira quer em segunda convocação.

ARTIGO 9.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria dos
votos emitidos, salvo nos casos em que a lei exija maioria qualificada.

ARTIGO 10.º

1 � A gestão e representação da sociedade compete a um ou mais
gerentes, eleitos em assembleia geral por períodos de três anos.

2 � Os gerentes poderão ou não ser remunerados, conforme for
deliberado pela assembleia geral e estarão dispensados de prestar
caução.

ARTIGO 11.º

1 � À gerência são conferidos os mais amplos poderes de gestão
dos negócios sociais, cabendo-lhe designadamente:

a) Efectuar todas as operações relativas ao objecto social, com
respeito pelas deliberações dos sócios;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 267 � 18 de Novembro de 2003 24 762-(439)

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e fazer seguir acções, confessá-las, desistir, transigir
e comprometer-se com árbitros;

c) Adquirir, alienar ou, por qualquer forma, onerar quaisquer bens
ou direitos, móveis ou imóveis, incluindo a aquisição, alienação,
oneração e locação de estabelecimento;

d) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades, bem
como a respectiva alienação ou oneração.

2 � A gerência poderá designar procuradores para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos limites

dos respectivos mandatos.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral pode designar um revisor oficial de contas,
quando tal seja exigido por lei.

ARTIGO 14.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, terão a apli-
cação que a assembleia geral, por simples maioria, deliberar, poden-
do os mesmos ser, ou não, no todo ou em parte, distribuídos pelos
sócios.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral poderá deliberar que, no decurso do exercício,
sejam feitos aos sócios, adiantamentos sobre os lucros, nos termos
da lei.

ARTIGO 16.º

A sociedade dissolver-se-á e será liquidada nos termos previstos
na lei.

Gerente designado para o triénio 2001-2003, Enrique Valles Ortiz,
casado, Calle Begona, 4, el Jardin el Soto, La Moraleja, Madrid,
Espanha.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2001183445

CERVEJARIA DO SALDANHA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 518/030710; identificação de pessoa colectiva n.º 506454614;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Pacto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cervejaria do Saldanha � Acti-
vidades Hoteleiras, L.da e tem a sua sede na Avenida de Fontes Pe-
reira de Melo, Galerias Saldanha Residence, loja 1.06, freguesia de
São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, restau-
rante, cervejaria e marisqueira.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros, representado por três quo-
tas com os seguintes valores:

a) Uma quota de 2000 euros, pertencente ao sócio Francisco José
Nunes Pita;

b) Uma quota de 2000 euros, pertencente ao sócio José Carlos
Nepomuceno Mozer;

c) Uma quota de 2000 euros, pertencente ao sócio João Paulo de
Albuquerque Pinto de Abreu.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, compete aos seus
gerentes, sócios ou não, nomeados em assembleia geral, a qual fixa-
rá ou não a remuneração da gerência.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Francisco José
Nunes Pita, José Carlos Nepomuceno Mozer e João Paulo de Albu-
querque Pinto de Abreu.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
4 � Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de

garantias reais ou pessoais, a dívida de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse próprio da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios, desde que
nenhum deles, por força das mesmas, fique detendo uma participa-
ção superior a 50% do capital da sociedade.

2 � Na cessão de quotas entre os sócios que não se incluam na
previsão do n.º 1 deste artigo, gozam de direito de preferência em
primeiro lugar a sociedade e em segundo lugar os demais sócios.

§ único. No caso de devolução deste direito de preferência aos
sócios, desde que haja mais do que um interessado, o mesmo será
exercido na proporção da participação que cada um detenha no ca-
pital social, procedendo-se à consequente e proporcional divisão da
quota a ceder.

3 � A cessão de quotas a estranhos fica sempre dependente do
prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sua quota trans-
mitir-se-á aos seus herdeiros os quais devem nomear, de entre eles,
um representante, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

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

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

adjudicação em juízo, ou incluída em massa falida;
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) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;
h) Quando seja objecto de cessão gratuita não autorizada.
2 � A deliberação de amortizar a quota da sociedade será tomada

em reunião de assembleia geral, convocada para o efeito e a realizar
até 90 dias após o conhecimento do facto pela gerência.

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

4 � O preço da amortização deverá, em qualquer caso, ser pago
ou consignado em depósito nos 120 dias seguintes à reunião da as-
sembleia geral que a deliberou, devendo, se for necessário, os restan-
tes sócios fazer à sociedade suprimentos para o efeito.

5 � A quota amortizada vigorará como tal no balanço.
6 � No caso previsto no número anterior, poderão, por delibera-

ção posterior dos sócios, ser criadas uma ou várias quotas que perfa-
çam o valor nominal da quota amortizada, destinadas a ser alienadas
a um ou alguns sócios ou a terceiros.
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ARTIGO 9.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2003175288

MALACA � JOALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2168/921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502878894;
entrada/data: 11 770/230702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Monteiro dos Santos. 1000230686

CAMPOLIDE PARQUE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9762/010103; identificação de pessoa colectiva n.º 505266725;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/020910.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi transformada em socie-
dade por quotas passando a ter a seguinte redacção:

Contrato de sociedade por quotas

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Campolide Parque Imobiliá-
ria, L.da

ARTIGO 2.º

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

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a construção de edifícios para
venda, aquisição de prédios e revenda dos adquiridos para esse fim,
construção civil e obras públicas, promoção de empreendimentos
imobiliários e urbanizações.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens sociais, é de 50 000 euros, dividido da seguinte forma: uma
quota com o valor nominal de 39 520 euros, pertencente à sócia
Big-Temple SGPS S. A., uma quota com o valor nominal de 9980 eu-
ros, pertencente ao sócio Vasco Manuel de Quevedo Pereira Couti-
nho, e cinco quotas com o valor nominal de 100 euros cada uma,
pertencentes, respectivamente, a: José Carlos Pereira Coutinho de
Brito Camacho, Bernardo Maria Igrejas Horta e Costa, Filipa Ale-
xandra Morais da Fonseca Santos Vagos Lourenço, Isabel Maria Mora
de Ibérico Nogueira de Sampaio, e Maria Alice Neves Gonçalves
Pereira.

ARTIGO 6.º

1 � Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global equivalente a 500 000 euros.

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

3 � Podem ainda ser pedidas aos sócios suprimentos, a remune-
rar nos termos do respectivo contrato.

ARTIGO 7.º

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

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

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

ARTIGO 9.º

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

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

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com pelo menos 15 dias
de antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convo-
cação.

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

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

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

ou outra previdência judicial;
c) Dissolução, morte, inabilitação ou interdição do sócio;
d) Inventário judicial ou partilha por divórcio, se a quota for

adjudicada a interessados não sócios;
e) Penhor da quota;
f) Violação de disposições deste contrato por parte do sócio.
2 � Salva a hipótese de acordo, em que prevalecerá o que for

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

ARTIGO 14.º

A sociedade será dissolvida nos casos expressamente previstos na
lei ou quando for deliberada em assembleia geral, por maioria quali-
ficada de pelo menos três quartos do capital social.
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ARTIGO 15.º

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

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236714

CAMPOLIDE PARQUE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9762/010103; identificação de pessoa colectiva n.º 505266725;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
26/020722.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
acima referido.

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 26/020722.
Recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberação de

25 de Março de 2002, para o ano de 2002.
Conselho de administração: Filipa Alexandra Morais da Fonseca

Santos Vagos Lourenço, casada, Rua de Fernando de Oliveira, 7, 4.º,
esquerdo, Santo António dos Cavaleiros, Loures; José Carlos Pereira
Coutinho de Brito Camacho, casado, Lisboa, Rua de Teófilo Braga,
6, 2.º; Bernardo Maria Igrejas Horta e Costa, casado, Lisboa, Rua
dos Navegantes, 40, 3.º

Fiscal único: Freire Loureiro & Associados � Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa; António
Dias & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com
a mesma sede da anterior, suplente.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000236713

CRISPIM & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 24 071/560915; identificação de pessoa colectiva n.º 500485461;
entradas/data: 17 807-17 808/271102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000236712

CANTINHO DO ALGODÃO � TÊXTEIS LAR
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 502/010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505678349;
entrada/data: 18 122/051202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000236711

CONCEITO � CONTABILIDADE E ECONOMIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8278/990714; identificação de pessoa colectiva n.º 501324062;
entradas/data: 17 891-17 892/291102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000236710

COMPANHIA PORTUGUESA DE RATING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 049/880318; identificação de pessoa colectiva n.º 501965033;
entrada/data: 17 890/291102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000236709

CARVALHO & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 533/530625; identificação de pessoa colectiva n.º 500455929;
entrada/data: 18 101/051202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000236708

CLMS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9399/000912; identificação de pessoa colectiva n.º 505147254;
entrada/data: 17 685/251102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000236706

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 076/731018; identificação de pessoa colectiva n.º 500211752;
inscrição n.º 22, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22, inscrição
n.º 21 e averbamento n.º 1 às inscrições n.os 21, 22; números e datas
das apresentações: 35/030313, 44 e 45/030107 e 28/030404.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas e averbamentos de cessação de funções.

22 � Apresentação n.º 35/030313.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 27 de Março de

2002, para o triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: José António de Carvalho Martins,

presidente; Mário de Carvalho Brito das Vinhas, Francisco Gomes
de Carvalho Martins, Manuel António Ribeiro Serzedelo de Almeida;
Manuel António Bustorff Brito das Vinhas, José Manuel Pinheiro
Espírito Santo, e Henrique Manuel Fusco Granadeiro.

Fiscal único: Antonio Barreira; Castro Silva, Fernando Vieira,
Justino Romão & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Rua de General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º, letra A, Lisboa;
Fernando Jorge Marques Vieira � revisor oficial de contas, residente
na morada anterior, suplente.

22 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 44/030107.
Cessação de funções dos administradores Manuel António Bustorff

Brito das Vinhas, Mário de Carvalho Brito das Vinhas, José Manuel
Pinheiro Espírito Santo e José António Carvalho Martins, por te-
rem renunciado em 30 de Novembro de 2002.

21 � Apresentação n.º 45/030107.
Nomeação do conselho de administração e do secretário da socie-

dade, por deliberação de 19 de Dezembro de 2002, para o triénio de
2002-2004.

Conselho de administração: Francisco Gomes de Carvalho Mar-
tins, presidente; Manuel António Ribeiro Serzedelo de Almeida;
Henrique Manuel Fusco Granadeiro, Luís Manuel Pinto Basto Vinhas,
casado, Calçada da Estrela, 20, 1.º, esquerdo, Lisboa; Nuno José Gaspar
Viegas Nascimento, casado, Quinta dos Plátanos, Bencanta, Coim-
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bra; Gonçalo José Zambrano de Oliveira, casado, Rua de Júlio Dinis,
826, 3.º, Porto; Carlos Augusto Machado Almeida Freitas, casado,
lugar das Vinhas, Moreira de Cónegos; Pedro José Rodrigues Pires de
Miranda, casado, Rua de Bulhão Pato, 3, 2.º, esquerdo, Lisboa; Ma-
nuel Fernando Espírito Santo Silva, casado, Rua de São Bernardo,
62, Lisboa; Fernando Masaveu Herrero, casado, Calle Professor Perez
Pimentel, 60, Oviedo, Espanha.

Secretário da sociedade: Martim Leitão Anahory, casado, Rua de
Filipe Folque, 2, 4.º, Lisboa; Isabel Maria Gariso de Oliveira Garcia,
solteira, maior, residente na morada anterior, suplente.

21, 22 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 28/030404.
Cessação de funções do administrador Henrique Manuel Fusco

Granadeiro, por ter renunciado em 30 de Novembro de 2002.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2002360324

MURALEEDHARAN & FERRARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 511/030708; identificação de pessoa colectiva n.º 506507866;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/030708.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Muraleedharan & Ferrara, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Duque
de Loulé, 73-B, freguesia de 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, 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 actividades hoteleiras e simi-
lares, designadamente bar e snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio
Puoommangalathu Gopinathan Muraleedharan e outra do valor no-
minal de 2000 euros, pertencente ao sócio Rafael Gabriel Ferrara.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária 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 corri 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.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2002371920

MADRINE � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 516/030709; identificação de pessoa colectiva n.º 506589757;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030709.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MADRINE � Instituto de Bele-
za, L.da, e tem a sua sede no Largo do Chiado, 13 e 15, freguesia da
Encarnação, concelho de Lisboa.

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

3 � A gerência poderá criar ou extinguir sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação social, no território
nacional ou no estrangeiro.

4 � A sociedade pode participar no capital social de outras so-
ciedades constituídas ou a constituir, seja qual for o respectivo ob-
jecto social, e mesmo que regidas por leis especiais, bem como asso-
ciar-se, sob qualquer forma, com quaisquer entidades singulares ou
colectivas, privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras, nomea-
damente para formar agrupamentos complementares de empresas,
consórcios e associações em participação ou outro tipo de activida-
de económica.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de cabeleireiro e a pres-
tação de serviços de estética, designadamente maquilhagem, mani-
cura, pedicura, massagem, tratamento de pele e depilação, bem como
a representação e comercialização de cosméticos para as mais di-
versas aplicações, perfumaria e acessórios de moda e para cabelei-
reiro.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Sebastien
Fragueiro e Samuel Luc Joel Rocher.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares, proporcionais
às respectivas quotas, até ao montante do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende
sempre do consentimento prévio da sociedade.
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2 � Nas cessões onerosas a sociedade em primeiro lugar, e o sócios
não cedentes em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

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

2 � Até deliberação em contrário da assembleia geral, o exercí-
cio do cargo de gerente não será remunerado.

3 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Sebastien
Fragueiro e Samuel Luc Joel Rocher.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, na participação nos lucros da sociedade.

5 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
6 � Em caso algum os gerentes podem obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente,
letras de favor, fianças e abonações.

ARTIGO 6.º

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

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação
judicial da quota;

c) Por falência do seu titular;
d) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
e) Se ocorrer o falecimento do seu titular a quem não sucedam

herdeiros legitimários;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer titular;
g) Por exoneração ou exclusão do seu titular;
h) Se a quota for cedida a terceiros sem o consentimento da so-

ciedade, prestado por deliberação tomada, por maioria, em assem-
bleia geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será igual ao valor que resultar do úl-
timo balanço, aprovado para o efeito.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2002938920

CHIVA-SOM � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8787/000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504820974;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/030710.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

2 � Apresentação n.º 32/030710.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 19 de Fevereiro

de 2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: Luís Carlos Oliveira Caprichoso, di-

vorciado, Rua de Fialho de Almeida, 1, 2.º, esquerdo, Lisboa, presi-
dente; Francisco Cândido Gonçalves Sanches e Isabel Maria de Car-
valho Cardoso, divorciada.

Fiscal único: J. Monteiro & Associados � Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Rua do Padre Américo, 18-F, escritório 16, Lis-
boa; Salvador Figueiredo Vás e Lima, casado, Rua da Cidade de Cabinda,
32, 4.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de contas, suplente.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2002471550

PUBLISTUDOS � PUBLICAÇÕES E ESTUDOS
TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 750/690106; identificação de pessoa colectiva n.º 500548226;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 26; números e data
das apresentações: 21 e 22/030227.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções de gerência acima referido. Tendo sido alte-
rado o contrato como sociedade unipessoal que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PUBLISTUDOS � Publicações e
Estudos Técnicos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, no
Largo de Jean Monnet, 1, fracção E, freguesia de Coração de Jesus,
e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na publicação e realização de estu-
dos técnicos, podendo para tanto editar livros, revistas e jornais,
nomeadamente o Jornal do Técnico de Contas e da Empresa, já em
publicação, organizar cursos e sessões de estudos, adoptar qualquer
outra forma de divulgação e praticar qualquer outra actividade em
que os sócios acordem e não seja proibida por lei.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e encontra-se integralmente reali-
zado e está representado por uma quota de igual valor pertencente
ao sócio José Luís Lopes Marques.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio José Luís Lopes
Marques, já nomeado gerente, sendo a sua assinatura necessária e
suficiente para vincular a sociedade, em todos os actos e contratos.

ARTIGO 5.º

São autorizados os negócios jurídicos do sócio único com a socie-
dade que sirvam à prossecução do objecto desta.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá fazer parte de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu, bem como de agrupamentos complementa-
res de empresas.

20 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 21/030227.
Cessação de funções do gerente Carlos Manuel Casado das Neves,

por ter renunciado em 29 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2001139390

MEGA TAZO � GESTÃO DE CENTROS COMERCIAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 373/010724; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 48 e 49/030327.

Certifico que o texto que se segue e transcrição do averbamento
de cessação de funções de gerência acima referido, tendo sido alte-
rados os artigos 1.º, corpo, 2.º, 4.º, n.os 1 e 5, e 7.º do contrato so-
cial que passaram a ter a seguinte redacção:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 48/030327.
Cessação de funções do gerente Jorge Manuel Torres Barata de

Vasconcelos, por ter renunciado em 3 de Janeiro de 2003.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Mega Tazo � Sociedade de
Desporto e Lazer, Unipessoal, L.da e tem sede na Rua de Bartolomeu
Dias, 120, lote D-1, 1.º, A, freguesia de Santa Maria de Belém, con-
celho de Lisboa, e durara por tempo indeterminado.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste na exploração de clube de
saúde (health club), desporto e lazer. Gestão e administração de
centros comerciais.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é representada em todos os seus actos e con-
tratos, activa e passivamente, por um ou mais gerentes nomeados
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em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado.

Fica desde já designada gerente da sociedade a sócia Soledade Maria
da Purificação Dias dos Reis Teixeira.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)
5 � A sociedade poderá constituir mandatários.

ARTIGO 7.º

A sócia única poderá fazer prestações suplementares de capital
até cinco vezes o capital social, assim como suprimentos à socie-
dade nos termos e condições a decidir em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005035831

PT VENTURES SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 4713/951003; identificação de pessoa colectiva n.º 503512443;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 22; números e data
das apresentações: 33 e 34/030729.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções e inscrição.

21 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 33/030729.
Cessação de funções do administrador João Manuel Larroude Tri-

go da Roza, por ter renunciado em 9 de Maio de 2003.
22 � Apresentação n.º 34/030729.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 12 de Maio de 2003, para o triénio em curso de 2002-
-2004, Maria da Conceição Rodrigues Leal, Avenida de Goa, 25,
Caxias.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005103900

MITSUBISHI CORPORATION DE PORTUGAL, L.DA

(em liquidação)
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 980/891019; identificação de pessoa colectiva n.º 502233370;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 44/030626.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

18 � Apresentação n.º 44/030626.
Dissolução e nomeação de liquidatário, José António Noivo Al-

ves da Fonseca, casado, Rua do Major Neutel de Abreu, 9, 12.º, B,
Lisboa.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2002358575

POSTEXPRESSO � CORREIO DE CIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 319/910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502564199;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 64/030630.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

21 � Apresentação n.º 64/030630.
Projecto de fusão, por incorporação mediante a transferência global

do património da sociedade POSTEXPRESSO � Correio da Cidade,
L.da para a sociedade incorporante POSTLOG � Serviços Postais e
Logística, S. A., Mercado Abastecedor de Lisboa (MARL),
Quintanilho, São de Julião do Tojal, Loures.

Está conforme.

5 de setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2002713588

PRODIVET � COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS,
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 940/030113; identificação de pessoa colectiva n.º 506113051;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/030512.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

2 � Apresentação n.º 4/030512.
Nomeação de gerentes por deliberação 2 de Abril de 2003.
Armanda Maria de Almeida Brás Severo, casada, Avenida da Ci-

dade de Luanda, lote B, 7.º, E, Lisboa, e Luís António Leal Gabirro
Vieira, casado, Rua do Cemitério, Cartaxo.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005035980

COBA � CONSULTORES PARA OBRAS, BARRAGENS
E PLANEAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 101/620823; identificação de pessoa colectiva n.º 500065640;
inscrições n.os 20 e 21; números e datas das apresentações: 12/
030421 e 39/030711.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida, tendo sido alterados os artigos 7.º, 9.º, 14.º, 20.º e 26.º
do contrato social que passaram a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais: o conselho de administração, o fiscal único e
a mesa da assembleia geral e são eleitos por três anos.

§ único. (Mantém-se.)

TITULO I

Conselho de administração

ARTIGO 9.º

1 � (Mantém-se.)
2 � As vagas que ocorrerem no conselho de administração pode-

rão ser preenchidas por entidade escolhida em reunião do conselho
de administração e do fiscal único, fazendo vencimento o voto da
maioria, temporariamente e até à assembleia geral seguinte que a
deve prover.

TITULO II

Órgãos de fiscalização

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da sociedade compete e um fiscal único.
2 � O fiscal único será revisor oficial de contas ou sociedade de

revisores de contas e terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores de contas.

ARTIGO 15.º

1 � O fiscal único têm as atribuições que lhe são conferidos por
lei.

2. � O fiscal único tem direito a uma remuneração estabelecida
de acordo com a legislação vigente.

3 � (Mantém-se.)
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TITULO III

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

1 � (Mantém-se.)
2 � O presidente da mesa da assembleia geral ou quem o substi-

tuir convocará a assembleia sempre que tal lhe seja solicitado pelo
conselho de administração, ou pelos órgãos de fiscalização ou por
accionistas nos termos da lei.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 26.º

1 � Salvo deliberação em contrário, serão liquidatários o presi-
dente do conselho de administração, o fiscal único e o presidente da
mesa da assembleia geral, que estiverem em exercício ao tempo da
dissolução, ou quem o substituir, com todas as atribuições gerais dos
liquidatários.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

20 � Apresentação n.º 12/030421.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: Ricardo Alberto Matos Oliveira, pre-

sidente; Luís Alfredo Camarate de Campos Gusmão, Luis Aníbal da
Silva Carvalho, Luis Filipe Ribeiro Ferreira Barbosa, Vítor Manuel
Gomes Carneiro, Jorge Manuel Vazqez Gonzalez, divorciado, Rua de
Jorge Castilho, 2, 1.º, direito, Lisboa; Ricardo Teixeira Oliveira,
casado, Alameda de Roentgen 6, 8.º, frente, Lisboa.

Fiscal único: Oliveira Rego & Associados � Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, Avenida da Praia da Vitória, 73, 2.º, esquer-
do, Lisboa; Pedro Miguel Marques Antunes Bastos, casado, residente
na morada anterior, revisor oficial de contas, suplente.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2001132980

MARU � SOCIEDADE DE CONFECÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 476/861202; identificação de pessoa colectiva n.º 501755560;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
5/030709.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções de gerência acima referido.

6 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 5/030709.
Cessação de funções do gerente Jorge Teixeira Fernandes, por ter

renunciado em 8 de Outubro de 2002.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005062146

MARU � SOCIEDADE DE CONFECÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 476/861202; identificação de pessoa colectiva n.º 501755560;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 35/021216.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º, 5.º e 7.º do contrato
social, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas iguais do valor nominal de 2500 eu-

ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Alice Máxi-
mo Marinho e Joaquim Manuel Rodrigues Duarte Ribeiro.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos sócios e ao não sócio
Jorge Teixeira Fernandes, solteiro, maior, residente na Rua do Dr.
Manuel de Arriaga, 47, em Algés, concelho de Oeiras,os quais são
desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um ge-
rente para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalidades,
serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios, com a an-
tecedência mínima de 16 dias.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005035971

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 416/030606; identificação de pessoa colectiva n.º 506425916;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/030606.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

Firma e tipo

A sociedade adopta a firma MELLI � Sociedade Gestora de Par-
ticipações Sociais, S. A., e o tipo de sociedade anónima.

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas de representação da sociedade

1 � A sociedade tem sede na Rua de Castilho, 65, 6.º, esquerdo,
em Lisboa, freguesia de São Mamede.

2 � O conselho de administração pode deliberar a deslocação da
sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar
ou encerrar filiais, sucursais, agências, delegações ou escritórios de
representação, obtida a autorização das autoridades competentes, se
necessária.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto único a gestão de participações
sociais noutras sociedades, como forma indirecta de exercício de
actividades económicas.

2 � A sociedade pode prestar serviços técnicos de administração
e gestão às sociedades em que possua participação, de harmonia com
a lei aplicável.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 108 000 euros, encontrando-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro, e está representado por
108 000 acções, com a seguinte distribuição:

a) 36 002 acções ordinárias;
b) 71 998 acções da categoria A.

ARTIGO 5.º

Valor nominal, natureza e representação das acções

1 � As acções têm o valor de 1 euro cada.
2 � Todas as acções são nominativas registadas.
3 � As despesas de concentração, divisão ou substituição de títu-

los são de conta dos accionistas requerentes.
4 � As acções podem ter representação escritural ou titulada,

conforme determinado pela deliberação da respectiva emissão, sen-
do tituladas as emitidas na constituição da sociedade.
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5 � Se a deliberação de emissão nada disser, as acções serão titu-
ladas.

6 � As acções tituladas são convertíveis em escriturais e reci-
procamente, nos termos e limites permitidos por lei, a expensas dos
respectivos titulares.

7 � As acções tituladas podem ser representadas por títulos de 1,
5, 10, 50, 100, 500 ou 1000 acções.

8 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores podendo as assinaturas ser apostas por chancela.

ARTIGO 6.º

Categoria de acções

1 � A sociedade tem, além das acções ordinárias, acções da cate-
goria A que gozam do privilégio estabelecido no artigo 15.º, 3 dos
presentes estatutos.

2 � O privilégio referido no número anterior constitui, para to-
dos os efeitos, designadamente os do artigo 24.º do Código das So-
ciedades Comerciais, direito especial atribuído à respectiva categoria
de acções.

ARTIGO 7.º

Obrigações e outros valores mobiliários

1 � A sociedade pode emitir obrigações e outros valores mobi-
liários que não sejam acções em qualquer modalidade e forma legal-
mente admissível.

2 � A emissão pode ser deliberada pelo conselho de administra-
ção.

ARTIGO 8.º

Acções e obrigações

A sociedade poderá adquirir acções, obrigações e outros valores
mobiliários próprios e fazer sobre eles as operações que entender
convenientes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 9.º

Direito de preferência

1 � Na transmissão de acções a não sócios há direito de prefe-
rência dos demais titulares de acções.

2 � O accionista que pretenda transmitir, total ou parcialmente,
a participação detida no capital social da sociedade (doravante de-
signado como «Vendedor») deverá comunicar previamente, por es-
crito (doravante a «Notificação de Transmissão») aos demais ac-
cionistas (doravante as «Partes Preferentes») a sua intenção,
especificando o nome do terceiro adquirente (doravante o «Tercei-
ro Adquirente»), o preço de aquisição e todos os demais termos e
condições do negócio projectado, valendo a notificação de trans-
missão como proposta irrevogável de venda do Vendedor dirigida às
Partes Preferentes.

3 � As Partes Preferentes têm o direito de adquirir a participa-
ção objecto da Notificação de Transmissão na proporção das parti-
cipações que à data detenham na sociedade.

4 � Recebida a Notificação de Transmissão, as Partes Preferen-
tes disporão de um prazo de 30 dias durante o qual poderão:

a) Notificar o Vendedor de que não pretendem adquirir as acções
objecto da Notificação de Transmissão;

b) Notificar o Vendedor de que pretendem adquirir as acções ob-
jecto da Notificação de Transmissão.

5 � Caso alguma ou algumas das Partes Preferentes não pretenda
exercer o seu direito de referência, o direito de preferência acresce
às demais Partes Preferentes, repartindo-se, em caso de concurso,
proporcionalmente ao capital da sociedade detido por cada uma elas,
podendo o direito acrescido ser exercido no prazo de 15 dias após
notificação que o Vendedor fará dos resultados das notificações re-
feridas no n.º 4 (Notificação Adicional).

6 � A transmissão de acções para as Partes Preferentes referida
na presente cláusula deverá estar concluída num prazo de 45 dias a
contar do final do prazo referido no n.º 5.

7 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a Notificação
de Transmissão e Notificação Adicional valem também como pro-
messa de venda à Parte Preferente das acções em causa e as decla-
rações de exercício da preferência referidas na alínea b) no n.º 4 e
no n.º 5 como promessa de compra das acções, ficando as promes-
sas sujeitas ao regime de execução específica previsto no artigo 830.º
do Código Civil.

8 � Nos 10 dias seguintes às declarações efectuadas em resposta
à Notificação Adicional, o Vendedor pode, se o exercício do direito
de preferência não tiver abrangido todas as acções incluídas na No-
tificação de Transmissão, efectuar a transmissão da totalidade das

acções objecto da Notificação de Transmissão ao Terceiro Adqui-
rente ou retirar a Notificação de Transmissão, mas se o fizer não
poderá efectuar alienações sem nova Notificação de Transmissão.

9 � Se nenhuma das Partes Preferentes fizer a notificação a que
se refere a alínea b) do n.º 4, ou no caso previsto no número ante-
rior em que o exercício do direito de preferência não tiver abrangi-
do todas as acções incluídas na Notificação de Transmissão, o Ven-
dedor poderá efectuar a venda ao terceiro adquirente nos exactos
termos indicados na Notificação de Transmissão.

10 � O disposto neste artigo não se aplica às transmissões de
acções entre sócios ou entre estes e seus descendentes ou ascenden-
tes, ou ainda em favor de sócios de pessoa colectiva que seja sócia
ou respectivos ascendentes e descendentes, ou destas pessoas entre si.

ARTIGO 10.º

Elenco dos órgãos sociais

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.

ARTIGO 11.º

Constituição da assembleia geral

1 � Sem prejuízo do mais que se encontre previsto na lei, têm
direito de participar na assembleia geral aqueles que comprovarem,
pela forma ou formas legalmente admitidas, que são titulares ou
representam titulares de acções da sociedade que confiram direito,
incluindo a hipótese de agrupamento, a pelo menos um voto, e que
o sejam desde, pelo menos, o quinto dia útil anterior à data para a
qual a assembleia geral e encontre convocada.

2 � A cada acção corresponde um voto, ressalvando a limitação
de contagem estabelecida nos números seguintes para as acções de
categoria A.

3 � Exclusivamente no que respeita às acções de categoria A,
não serão contados os votos emitidos por um accionista, por si ou
através de representante:

a) Que excedam 15% da totalidade dos votos correspondentes ao
capital social;

b) Que excedam a diferença dos votos contáveis emitidos com
outros accionistas que com o accionista em causa se encontrem e,
sendo caso disso, na medida em que se encontrarem em qualquer das
situações previstas no artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários
ou de preceito que o venha a modificar ou substituir, e 15% da to-
talidade dos votos correspondentes ao capital social, sendo a limita-
ção da contagem de votos de cada accionista proporcional ao nú-
mero de votos que emitir.

4 � As restrições estabelecidas no número anterior não abran-
gem as acções ordinárias nem, relativamente às acções de categoria
A, os votos que um accionista emita como representante de outro
ou outros, sem prejuízo da aplicação ao representado ou representa-
dos das limitações aí consignadas.

ARTIGO 12.º

Representação

1 � A representação voluntária de qualquer accionista em assem-
bleia geral poderá ser cometida a qualquer outro accionista ou a
pessoas a quem lei imperativa o permita.

2 � Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa da assembleia geral.

3 � As pessoas colectivas podem ser representadas na assembleia
geral pelas pessoas que para o efeito nomearem, por simples carta,
a ser entregue na sociedade, nos termos estabelecidos no número
anterior

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral, podendo ainda ser elei-
to um vice-presidente.

2 � O mandato é de quatro anos e é renovável.

ARTIGO 14.º

Deliberações da assembleia geral

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria sim-
ples sempre que a lei ou os presentes estatutos não exijam maioria
diversa.
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ARTIGO 15.º

Composição do conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, não inferior a três nem superior a sete, conside-
rando-se aplicável o número de cinco se a assembleia geral, em de-
liberação autónoma ou na própria deliberação de eleição, não fixar
outro, considerando-se que o faz se eleger número diferente de mem-
bros.

2 � Os membros do conselho de administração são eleitos em
assembleia geral, sendo o mandato de quatro anos renovável.

3 � A eleição de um dos administradores deverá reunir a maioria
dos votos correspondentes às acções de categoria A.

4 � Para efeitos do disposto no número anterior, na assembleia
geral que proceder à eleição serão eleitos separadamente todos os
administradores das listas apresentadas, menos o nome indicado em
último lugar nessas listas, sendo a eleição deste feita separadamente
e só se considerando eleito se a votação relativa à sua eleição tiver
reunido a maioria dos votos das acções da categoria A.

5 � O conselho de administração poderá delegar todos os pode-
res de gestão corrente em comissão executiva e, bem assim, desig-
nar um ou mais administradores-delegados.

6 � Havendo alargamento do número de membros do conselho
de administração no decurso do mandato ou substituição que não seja
total, os eleitos ou designados completarão o mandato em curso.

7 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser caucio-
nada por alguma das formas permitidas por lei, na importância mí-
nima legal, a qual se manterá em todos os casos de renovação do
mandato; a caução poderá ser dispensada ou alterada por deliberação
da assembleia geral que proceder à eleição e poderá ser substituída
nos termos previstos na lei.

ARTIGO 16.º

Competência

O conselho de administração é o órgão de gestão e representação
da sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os assuntos e prati-
car todos os actos legalmente considerados como de exercício de
poderes de gestão.

ARTIGO 17.º

Vinculação

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores, sendo um deles obriga-

toriamente o presidente;
b) Pela assinatura de um ou mais administradores-delegados, den-

tro dos limites fixados na delegação do conselho de administração;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos dos

respectivos instrumentos de mandato.

ARTIGO 18.º

Funcionamento

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do, verbalmente ou por escrito, pelo presidente ou por quaisquer dois
administradores, quando o interesse social o exigir, na sede social ou
em outro local escolhido por conveniência do conselho e, pelo
menos, uma vez por mês.

2 � O conselho de administração só pode validamente deliberar
desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros, podendo qualquer administrador impedido de comparecer à
reunião fazer-se representar por outro administrador ou votar por
correspondência.

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.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria dos votos dos administradores presentes ou representa-
dos e dos que votem por correspondência.

ARTIGO 19.º

Remuneração dos administradores

Os administradores serão remunerados pelo modo estabelecido em
assembleia geral ou em comissão de accionistas em que a assembleia
delegar tal competência.

ARTIGO 20.º

Fiscalização dos negócios da sociedade

A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal único
e a um suplente que devem ser revisores oficiais de contas ou socie-
dades de revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral,
por períodos de quatro anos e reelegíveis.

ARTIGO 21.º

Remuneração

O fiscal único será remunerado pela forma que a assembleia geral
determinar.

ARTIGO 22.º

Designação

1 � A sociedade poderá ter um secretário, e um suplente deste,
ambos designados pelo conselho de administração, com as compe-
tências conferidas pela lei para o secretário da sociedade.

2 � As funções de secretário cessam com o termo das funções do
conselho de administração que o designou.

ARTIGO 23.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

Aplicação de resultados

1 � Os resultados líquidos apurados no balanço anual terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que
por lei devam destinar-se à formação de fundos de reserva.

2 � A assembleia geral deliberará livremente qual a percentagem
do lucro distribuível a ser atribuída como dividendo, sem a limitação
consignada no artigo 294.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Podem ser efectuados adiantamentos sobre lucros no decurso
de um exercício, nos termos e com os limites da lei:

ARTIGO 25.º

Dissolução e liquidação da sociedade

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou median-
te deliberação tomada em assembleia geral, pela maioria exibida nestes
estatutos, observados que sejam os condicionalismos legais aplicá-
veis.

ARTIGO 26.º

Derrogação de preceitos dispositivos

Os preceitos dispositivos do Código das sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Órgãos sociais designados para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração: Manuel Alfredo da Cunha José de Melo,

casado, Rua de Santana à Lapa, 11, Lisboa, presidente; Maria Eugé-
nia da Cunha José de Melo Freire de Andrade, casada, Rua do Padre
Francisco, 9, 9.º, Lisboa; Maria Isabel da Cunha José de Melo de
Sousa Cabral, casada, Quinta da Espada, Évora; Jorge Salema Garção
José de Melo; casado, Rua dos Eucaliptos, 227, Quinta do Lobo,
Abuxarda, Alcabideche, Cascais; António Manuel Rodrigues Simões,
casado, residente na Rua da Ermida, 4, 85, São Mamede de Infesta.

Fiscal único: João Augusto & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, S. A., n.º 109, com sede no Edifício Monumen-
tal, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, Lisboa; Ferreira, Pereira &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., com a
mesma morada do anterior, suplente.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2003582410

MAUREEN CRUZ � SOCIEDADE GESTORA
DE BENS IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 510/030708; identificação de pessoa colectiva n.º 504513435;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/030708.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes.

1.º

A sociedade adopta a firma Maureen Cruz � Sociedade Gestora
de Bens Imóveis, L.da, com sede e estabelecimento em Lisboa, na
Rua de Vítor Cordon, 14.

2.º

O seu objecto é a gestão de bens imóveis.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas no valor nominal de 2500 euros
cada uma, pertencentes aos sócios Maureen Teresa Whomes Pereira
da Cruz e Jorge Barbosa Pereira da Cruz.

4.º

Poderão ser exigíveis prestações suplementares até ao montante
de 10 vezes o capital social sempre que a sociedade delas carecer e
a chamada de suprimentos tenha a aprovação dos dois sócios.

§ único. Os suprimentos não vencerão quaisquer juros e não po-
derão ultrapassar 10 vezes o capital social

5.º

Ambos os sócios são nomeados gerentes bastando a assinatura de
apenas um deles para obrigar a sociedade activa passivamente em
todos os seus actos e contratos.

6.º

As assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias, serão convo-
cadas por qualquer dos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
por meio de carta registada com aviso de recepção.

7.º

A sociedade não se dissolverá pela vontade, renúncia, morte ou
interdição de qualquer sócio, mas apenas nos casos taxativamente
marcados na lei.

8.º

Para todas as questões emergentes deste contrato entre os sócios,
seus herdeiros ou representantes, fica estipulado o foro da comarca
de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro.

9.º

1 � Em caso de penhora, arresto ou arrolamento em qualquer
outra forma de procedimento executivo, a sociedade poderá delibe-
rar a amortização da quota que tenha sido objecto de tais medidas,
devendo tal deliberação ter lugar no prazo de 90 dias contados do
conhecimento, por um dos gerentes da sociedade, do facto que per-
mita a amortização.

2 � A contrapartida da amortização será o valor nominal da quota
a pagar em duas prestações semestrais e iguais, sem juros, vencendo-
-se a primeira 60 dias após a data da deliberação.

10.º

Em todo o omisso no presente contrato que não esteja previsto
na legislação em vigor, proceder-se-á em conformidade com o que
for aprovado em assembleia geral.

Está conforme.

8 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2002381950

MARGEM � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7596; entrada/data: 4113/200602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000214161

CAPITEL MODAS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 612/650310; identificação de pessoa colectiva n.º 500722471;
entrada/data: 6014/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000214156

CINEGRUPO 7 � PRODUTORA DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 414/840427; identificação de pessoa colectiva n.º 501536876;
entrada/data: 6087/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 1000211573

PRICEWATERHOUSECOOPERS � AUDITORES
E CONSULTORES, L.DA

(em comandita por acções)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9728/001222; identificação de pessoa colectiva n.º 505286289;
entradas/data: 17 123-17 124/111102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas individuais e consolidadas do
ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001121342

CHARCUTARIA O BANQUETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 976/620709; identificação de pessoa colectiva n.º 500968543;
entrada/data: 17 098/111102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001178654

 PRICEWATERHOUSECOOPERS � AUDITORES
E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7297/980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504193279;
entrada/data: 17 127/111102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas individuais e consolidadas do
ano de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001121326
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LOURES

X QUÍMICA � PRODUÇÃO DE PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 144;
identificação de pessoa colectiva n.º 506614506; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
Of. 18 e 19/20030808.

Certifico que, por escritura de 6 de Agosto de 2003, exarada de
fl. 118 a fl. 119 v.º do livro n.º 203 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: João Manuel Rasgadinho Pinto.
Causa: renúncia.
Data: 6 de Agosto de 2003.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º, n.º 2, do
contrato social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 4500 euros, pertencente à sócia Madalena da Silva Alves, e uma
do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Emília Maria da
Silva Contente Alves.

ARTIGO 4.º

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

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

Esta certidão está conforme.

27 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2003869409

MEJISOL � INSTALAÇÕES ESPECIAIS
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 234/
20030808; identificação de pessoa colectiva n.º 506660451; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/20030808.

Certifico que, por escritura de 7 de Agosto de 2003, exarada de
fl. 93 a fl. 95 do livro n.º 343, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe entre José Luís Lobo de Carvalho, Manuel Pereira Sa-
bino e Paulo Jorge Teixeira Vaz, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEJISOL � Instalações Espe-
ciais Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Pátio José Fugido, 29, em
Fonte da Pipa, freguesia de Camarate, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 na prestação de serviços e pro-
jectos de instalações especiais eléctricas, mecânicas, de gás, ar con-
dicionado, climatização, canalizações e sistemas de segurança con-
tra incêndio.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5040 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas iguais do valor nominal de 1680 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5040 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Luís Lobo
de Carvalho e Manuel Pereira Sabino.

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.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2002525137

SOCIEDADE DE EMPREITADAS E TRABALHOS
HIDRÁULICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4949; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500257760.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

23 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena Azevedo.
1000236800

MAISTRÊS � DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7782; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502359986.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

23 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena Azevedo.
1000236797

MAISDOIS � DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7783; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502359978.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

23 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena Azevedo.
1000236794
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PAPELARIA A SEBENTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 797;
identificação de pessoa colectiva n.º 503625620; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 2/20030730.

Certifico que, por escritura de 23 de Abril de 2003, exarada de
fl. 76 a fl. 76 v.º do livro n.º 336-M do 21.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Abril de 2003.

Esta certidão está conforme original.

14 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2002380589

ANFEGÁS � INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 616;
identificação de pessoa colectiva n.º 505497042.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria Madalena Azevedo.
2001239904

AUTO TÁXIS ESTRELA CATITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 225;
identificação de pessoa colectiva n.º 505425351; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 3/20030801.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Quinta de Santo António da Serra, lote 44, 3.º, esquerdo,

freguesia do Prior Velho.

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

Esta certidão está conforme original.

19 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 2002421919

TINTAS DYRUP, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 221; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500108137; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 27 e inscrição n.º 31; números e data das apresentações:
3 e 4/20030730.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de vogal do conselho de administra-

ção.
Vogal: Claus Arne Jørgensen.
Causa: renúncia.
Data: 4 de Outubro de 2001.
Facto: nomeação de vogal do conselho de administração.
Vogal: Roeland Johan Michael Meijers, casado, Kristianiagde 22,

4 th DK-2100 Copenhagen, Dinamarca.
Data da deliberação: 17 de Março de 2003.

Mais certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativas ao exercício do ano de 2002.

Esta certidão está conforme original.

14 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2002506884

AMBULÂNCIAS EUROMACAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 232;
identificação de pessoa colectiva n.º P506638839; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20030806.

Certifico que, por escritura de 7 de Julho de 2003, exarada de
fl. 83 a fl. 85 do livro n.º 340 do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade em
epígrafe, entre Pedro Fernando Carreira Simões Nunes, Jorge Alberto
da Cunha Cardoso e Vítor Manuel Galvão Pedro, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ambulâncias Euromacas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Bairro da
Castelhana, 2, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São João da Ta-
lha, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 no transporte de doentes por via
terrestre.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 45 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à serra de três quotas iguais
do valor nominal de 15 000 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 90 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária 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 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

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.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2002403856

CLÍNICA VETERINÁRIA DO FANQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 230;
identificação de pessoa colectiva n.º P506662640; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/20030805.

Certifico que, por escritura de 5 de Agosto de 2003, exarada de
fl. 31 a fl. 32 v.º do livro n.º 343 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe entre Ana Xarrama Mendes de Carvalho e Mafalda
Raquel Xarrama Mendes Carvalho, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Veterinária do Fanqueiro,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nelson Pereira das
Neves, 1, loja C, no lugar de Fanqueiro, freguesia e concelho de
Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 clínica veterinária e comér-
cio de produtos veterinários.

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 250 euros, pertencente à sócia Ana Xarrama Men-
des de Carvalho, e outra do valor nominal de 4750 euros, pertencente
à sócia Mafalda Raquel Xarrama Mendes Carvalho.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Mafalda Raquel
Xarrama Mendes Carvalho.

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.

Esta certidão está conforme o original.

22 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
2003869360

X2M, CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 370;
identificação de pessoa colectiva n.º 504533126; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; número e data da apresentação: Of.
22 e 23//20030808.

Certifico que, por escritura de 7 de Agosto de 2003, exarada de
fl. 94 a fl. 96 do livro n.º 115 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Causa: renúncia.
Data: 7 de Agosto de 2003.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 9975 euros e 96 cên-
timos e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nominal
de 3325 euros e 32 cêntimos cada uma, tituladas uma em nome da
cada um dos sócios.

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

Esta certidão está conforme.

27 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2003869417

RIVOLI QUIOSQUES � TABACARIAS E BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 366;
identificação de pessoa colectiva n.º 503502090; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
Of. 14 e 15/20030801.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo.
1) Of. Apresentação n.º 14/20030801 � Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerentes: Mário da Silva Marques e Maria Judite Malva Pardal

Marques.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Julho de 2003.
2) Mais certifico que, por escritura de 28 de Julho de 2003, exa-

rada de fl. 121 a fl. 123 do livro n.º 114 do Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foram alterados
os artigos 4.º e 6.º do contrato social, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5985 euros e 57 cên-
timos, representado por duas quotas iguais do valor nominal de
2992 euros e 79 cêntimos cada uma, tituladas uma em nome de cada
um dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

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

3 � São gerentes os sócios Mário Rafael Pardal Marques e Mi-
guel Ângelo Pardal Marques, já designados.

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

Esta certidão está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
2003869298
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TERREIRO � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 228;
identificação de pessoa colectiva n.º P506636674; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/20030805.

Certifico que, por escritura de 30 de Junho de 2003, exarada de
fl. 107 a fl. 108 v.º do livro n.º 339 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a socie-
dade em epígrafe por António Jorge Martins Figuera da Silva, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TERREIRO � Comércio de
Artigos de Papelaria, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Passeio dos Jacarandás,
lote 4.17.01-C, loja B, no Parque das Nações, freguesia de Mosca-
vide, concelho de Loures.

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 no comércio, importação e re-
presentação de artigos de papelaria, decoração, livros, tabacaria,
brindes, guloseimas, bijutaria, fotocópias, jogos da Santa Casa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
2003869379

ACADEMIA DAS LETRAS, DE NUNO LEITÃO & SÉRGIO
SALVADOR, CENTROS DE ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 229/
20030805; identificação de pessoa colectiva n.º 506666450; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/20030805.

Certifico que, por escritura de 28 de Julho de 2003, exarada de
fl. 124 a fl. 125 do livro n.º 202 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, foi constituída a sociedade
em epígrafe entre Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão e Sérgio
Daniel Lampreia Serro Salvador, que se rege do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Academia das Letras, de Nuno
Leitão & Sérgio Salvador, Centros de Estudos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Alviela, 484, Bairro
Castelhana, freguesia de São João da Talha, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de centros de estu-
dos, com actividades pedagógicas e de lazer, acompanhamento pe-
dagógico, formação e organização de eventos educativos, desporti-
vos, culturais e recreativos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, a não sócia, Cristina Aguiar
Gaspar, divorciada, residente na Rua de Cácere, lote 9, rés-do-chão,
esquerdo, Arruda dos Vinhos.

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 sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando foi incluída
em massa falida.

ARTIGO 7.º

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

Esta certidão está conforme o original.

22 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Saraiva. 2002525234

ODIVELAS

PONTO DE ENCONTRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 901;
identificação de pessoa colectiva n.º 505136104.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2001397232

SERRALHARIA FREIRE & FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 603;
identificação de pessoa colectiva n.º 504112252.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2001397224
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COMPRAREA COMPRA E VENDA PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 498;
identificação de pessoa colectiva n.º 505578107.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002432660

INFORPÁSCOA SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 611.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2001397119

OURIVESARIA CHAPIM D�OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 987;
identificação de pessoa colectiva n.º 503173673.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003542043

TEIXEIRA GOMES & SOBRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8337;
identificação de pessoa colectiva n.º 502510862.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003542060

TÁXIS EMBARRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 213;
identificação de pessoa colectiva n.º 505394278.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002060282

ELECTRO SILVINO � MONTAGENS E REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8379;
identificação de pessoa colectiva n.º 502518804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003519815

HOUSECITY COMPRA E VENDA E GESTÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 754;
identificação de pessoa colectiva n.º 504161849.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002478813

MANUTENÇÃO ACTIVA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 974;
identificação de pessoa colectiva n.º 504247387.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002545820

COSTACOR � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 179;
identificação de pessoa colectiva n.º 504004565.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002545898

CHUMBO & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2486;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20030807.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: dissolução em liquidação.
Data: 21 de Janeiro de 2002.

O texto completo e actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Esta certidão está conforme o original.

A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexandra Jorge Filipe Gonçal-
ves Silva dos Reis Novais. 2005749443

O BAR DA CODIVEL CAFÉ, BAR,
SALÃO DE JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9995;
identificação de pessoa colectiva n.º 502903074; inscrições n.os 4 a
11; números e data das apresentações: 8 a 15/20030825.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital, alteração parcial do contrato e cessação de

funções de gerente de Natália Rodrigues Pereira e de Cláudio Jorge
Rodrigues Pereira, por renuncia, em 5 de Junho de 2003.

Aumento de capital e alteração parcial do contrato em que au-
mentam de 400 000$ para 5000 euros, mediante reforço de
3004,80 euros, realizado em dinheiro, pelo que se alteram os arti-
gos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, corres-
pondendo à soma de três quotas, uma no valor de 2500 euros, per-
tencente à sócia Maria de Fátima Gonçalves Pereira, e duas nos
valores de 997 euros e 60 cêntimos e de 1502 euros e 40 cêntimos,
pertencentes ao sócio Joaquim António Bilro Freitas.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios,
Maria de Fátima Gonçalves Pereira e Joaquim António Bilro Frei-
tas, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a inter-
venção de um gerente para obrigar a sociedade.

Esta certidão está conforme o original.

A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexandra Jorge Filipe Gonçal-
ves Silva dos Reis Novais. 2005730076
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MACROIBER � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 705;
identificação de pessoa colectiva n.º 503504033; averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 8; números e data das apresentações: Of. 9 e
Of. 10 e 11/20030819.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: cessação de funções de gerente de José da Silva Pinto e de

Fernando Carvalho da Silva, por renúncia, em 14 de Agosto de 2003.
Alteração parcial do contrato em que se alteram os artigos 3.º e

4.º do contrato, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, pertence à única sócia Impex Holding Company, S. A.

4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios e não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
estando já nomeada gerente Teodora Ahierme Bragança Martins.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura da
gerente.

Esta certidão está conforme o original.

19 de Agosto de 2003. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2005758949

MISTER ALARME � COMÉRCIO DE ALARME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 272;
averbamentos n.os 1 e 2 ; números e data das apresentações: Of. 1 e
2/20030826.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente de Luís Manuel Martins

Ferreira e de João Paulo Ferreira Rodrigues, por renúncia em 4 de
Outubro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gon;alves Silva dos Reis Novais.2005759813

ATRÉE � ATELIER DE REALIZAÇÕES E ESTUDOS
ECONÓMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 987;
identificação de pessoa colectiva n.º 973610581; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 6/20030821.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Agosto de 2003.

Está certidão está conforme o original.

21 de Agosto de 2003. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

2005759686

CALEIDOSCÓPIO � EDIÇÃO E ARTES GRÁFICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 284;
identificação de pessoa colectiva n.º 506369137; averbamento n.º 1;
número e data da apresentação: Of. 3/20030723.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente de Cláudia de Fesus Bravo

Madaleno Ferramenta, por renúncia em 18 de Julho de 2003.

Está certidão está conforme o original.

23 de Julho de 2003. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2003557806

ENERGIA ACTIVA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 705;
identificação de pessoa colectiva n.º 504548425.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002545758

JCC � CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES ESPECIAIS
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 208;
identificação de pessoa colectiva n.º 503458627.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002545901

CARIGRAFIA � CARIMBOS E FLEXOGRAFIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 463;
identificação de pessoa colectiva n.º 504399896.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003519343

SODARCA TURISMO E CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 262;
identificação de pessoa colectiva n.º 504229486.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002372454

FUTURO NOVO SOCIEDADE DE COMPRA E VENDA
DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 299;
identificação de pessoa colectiva n.º 503477567.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003519882

CONFORTFLOOR � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 786;
identificação de pessoa colectiva n.º 504127934.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003541446
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AUTO TÁXI JOSÉ MARIA DIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 181;
identificação de pessoa colectiva n.º 504746316.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002459320

TÁXIS TRIGACHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 074;
identificação de pessoa colectiva n.º 505312042.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2000984363

TÁXIS SAUL BRANCO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 912;
identificação de pessoa colectiva n.º 505058456.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2000984320

PRESTAMISTA � BARRUCHO & CHENDO
DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7438;
identificação de pessoa colectiva n.º 502244690.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003519890

TÁXIS PROGRESSO DO LUMIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 328;
identificação de pessoa colectiva n.º 500480168.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2000984380

ANTHIL-CLASS � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 258;
identificação de pessoa colectiva n.º 506106926.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002422435

ANTÓNIO MACEDO SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 718;
identificação de pessoa colectiva n.º 505679230.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002423156

REVIVA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 502;
identificação de pessoa colectiva n.º 505650193.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002423130

TÁXIS CATAPIRRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 976;
identificação de pessoa colectiva n.º 500490295.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003518320

PLÁSTIALVES � REPARAÇÕES EM PLÁSTICO
PARA VEÍCULOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6881;
identificação de pessoa colectiva n.º 502046538.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002422486

MCF � ABRASIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9187;
identificação de pessoa colectiva n.º 502707070.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003542019

GRANDE HORIZONTE ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9091;
identificação de pessoa colectiva n.º 502685654.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2001397267

UNISOMA � SERVIÇOS TÉCNICOS
DE CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 750;
identificação de pessoa colectiva n.º 504993674.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003519335

ESAL ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS
E CAMIONS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3852;
identificação de pessoa colectiva n.º 501226184.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2001393008

JOTECOL COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4872;
identificação de pessoa colectiva n.º 501442073.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2001123604

FONSECA & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3250;
identificação de pessoa colectiva n.º 500888604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002433321

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA SANTO ADRIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 723;
identificação de pessoa colectiva n.º 505134489.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002493740

TRANSPORTES NINHO DO CORVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3019;
identificação de pessoa colectiva n.º 500496617.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003519823

RESTAURANTE O PALERMICE ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9577;
identificação de pessoa colectiva n.º 502807164.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002065977

C. T. A. � COMPONENTES TÉCNICOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9755;
identificação de pessoa colectiva n.º 502843390.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003519912

GEACOL � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 913;
identificação de pessoa colectiva n.º 503935336.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002493685

ALCOBIACONTAS GESTÃO & CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 416;
identificação de pessoa colectiva n.º 504064428.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2001392990

MARTINHO & GALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5943;
identificação de pessoa colectiva n.º 501760148.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2001123736

LACTIPONTINHENSE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PRODUTOS LÁCTEOS DE BASTOS E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4044;
identificação de pessoa colectiva n.º 501256628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2001123710

MARGARIDA & CARLA LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 941;
identificação de pessoa colectiva n.º 506227885.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002482594

MACRISAN � SOCIEDADE METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3785;
identificação de pessoa colectiva n.º 501184023.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2003. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2003518649

ÓPTICA IDEAL DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2513;
identificação de pessoa colectiva n.º 500655600.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

24 de Junho de 2003. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001733135
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ESTOFO REAL � DECORAÇÕES E COMÉRCIO
DE ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8653;
identificação de pessoa colectiva n.º 501470034.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003519831

HAVITAX � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 950;
identificação de pessoa colectiva n.º 504665928.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2001397364

UNILEVA � SOCIEDADE INSTALADORA
DE ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 928;
identificação de pessoa colectiva n.º 502386274.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2001123698

RIMOCONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 182;
identificação de pessoa colectiva n.º 505358743.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003519424

CHURRASQUEIRA DAS PATAMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6728;
identificação de pessoa colectiva n.º 502001224.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002065853

CONCEIÇÃO MONTEIRO MATOS PEREIRA
& ASSOCIADOS ACTIVIDADES MÉDICO-CIRÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 10 563;
identificação de pessoa colectiva n.º 503038857.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003519440

MORAIS & CÂMARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4596;
identificação de pessoa colectiva n.º 501384154.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003542027

DUARTE & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 613;
identificação de pessoa colectiva n.º 500934061.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2001397372

CLÍNICA RECONHECER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 023;
identificação de pessoa colectiva n.º 504260707.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2000270913

TÁXIS CASAL DE VILA CHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4496;
identificação de pessoa colectiva n.º 500495149.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2000984541

AVIÁRIO TROPICAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1427;
identificação de pessoa colectiva n.º 500039500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002478805

EDUARDO ELÓI & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5062;
identificação de pessoa colectiva n.º 501488049.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003519246

CHURRASQUEIRA A FONTE DE CANEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 249;
identificação de pessoa colectiva n.º 506224171.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003201823

CENTRO MÉDICO DR.A FILOMENA NEVES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 316;
identificação de pessoa colectiva n.º 504041940.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003542078
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JOSÉ MANUEL PINTO CAVACAS ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7799;
identificação de pessoa colectiva n.º 502370742.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003519653

CVA � CONFECÇÃO E COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 686;
identificação de pessoa colectiva n.º 504140388.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002382115

TUBOMATE � MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 560;
identificação de pessoa colectiva n.º 502224746.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2003541454

GESTREDES � ESTUDOS, PROJECTOS E SERVIÇOS
DE INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 450;
identificação de pessoa colectiva n.º 503819565.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2001397143

GONÇALVES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6300;
identificação de pessoa colectiva n.º 500855668.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

28 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002061904

LIBÉRIO & PEREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 444;
identificação de pessoa colectiva n.º 506511618; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 13/20030422.

Certifico que entre:
1) José Manuel Martins Pereira, casado com Maria do Céu Cabral

Gomes na comunhão de adquiridos, Rua de  Tomás da Anunciação,
42, 4.º, B, Odivelas;

2) Libério José dos Santos Soares, solteiro, maior, Rua da Cidade
de Évora, lote 47, Casal de São Sebastião, Famões, Odivelas, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Libério & Pereira � Sociedade de
Construção Civil, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Tomaz da Anunciação,
42, 4.º, B, freguesia e concelho de Odivelas.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
criar sucursais, agências, delegações, ou outras formas de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro, e mudar a sede dentro
do mesmo concelho ou para outro limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em construção civil e obras públicas.

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Libério José dos Santos Soares e José Manuel
Martins Pereira.

§ único. O sócio José Manuel Martins Pereira realizou a sua quota
com transferência para a sociedade da viatura ligeira de mercadorias,
marca Mitsubishi, Modelo-Canter 3.0 TDFE534B4SLEA8, matrícula 00-
-99-SV, avaliada em 15 000 euros, o sócio Libério José dos Santos So-
ares realizou a sua quota em dinheiro. A referida viatura transfere-se
para a sociedade, ficando o sócio José Manuel Martins Pereira com
direito a receber a diferença de 12 500 euros no prazo de um ano.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos sócios Libério José dos Santos Soares e José Manuel Martins
Pereira, que desde já ficam designados gerentes.

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

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 35 000 euros.

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

Declararam ainda:
Que fica desde já autorizada a gerência designada a proceder ao

levantamento do capital social depositado nos termos do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, a fim de suportar as despesas
de constituição e registo e outras inerentes à própria actividade da
sociedade.

Que já foi efectuado em 28 de Fevereiro último, na Caixa Geral
de Depósitos, S. A., agência de Odivelas, o depósito em nome da
sociedade agora constituída e em relação ao capital realizado em
dinheiro.

Esta certidão está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2000771157

PONDERART � ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 054;
identificação de pessoa colectiva n.º 506209938; averbamento n.º 1 à
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inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresentações:
8 e 9/20030729.

Certifico que, por escritura de 7 de Maio de 2003, exarada de
fl. 28 a fl. 29 v.° do livro n.º 501-H do 6.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foram alterados os artigos 1.º, 4.º e aditado o 6.º do contrato
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.°

1 � Afirma da sociedade é constituída pela denominação
Ponderart � Artigos de Escritório, L.da e a sua sede fica instalada
na Rua de José Ferreira Pinto Basto, lote 3, 2.º, esquerdo, na fregue-
sia de Ramada, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 4.º

1 � Fica desde já designado como gerente o sócio César Miguel
Valente Nunes.

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

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.

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

Esta certidão está conforme o original

5 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2003569103

DUARTE & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 613;
identificação de pessoa colectiva n.º 500934061; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 3/20030730.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Alteração parcial do contrato com aumento de capital de

400 000$ para 5000 euros, mediante aumento de 602 410$.
Alteração ao contrato quanto ao artigo 2.º, o qual passa a ter a

seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
com o valor nominal de 1250 euros, e uma quota do valor nominal
de 3750 euros, ambas pertencentes, em comum e sem determinação
de parte ou direito, aos sócios Maria do Rosário Peleja Leitão de
Sousa, Jorge Filipe Peleja de Sousa e Maria de Lurdes Peleja de Sousa.

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

Esta certidão está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2003569120

ANJOBI � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7832;
identificação de pessoa colectiva n.º 502377909.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pi-
res. 2002416460
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• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 6,20


