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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

BPN IMOFUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Avenida de França, 680/694, 4250-213 Porto

Capital social: 573 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 7735.
Contribuinte n.º 504801856.

Balanço em 30 de Setembro de 2003
(Em euros)

2003 2002
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11 11 � Caixa e disp. em bancos centrais 84,60 � 84,60 11,33
12+13 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito 57 010,48 � 57 010,48 56 294,54

20 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito 3 280 000 � 3 280 000 2 240 000
400 7 � Participações .................................. 300 � 300 �

41+460�481 19 � Imobilizações incorpóreas .............. 61 456,58 60 894,18 562,40 6 798,59
42�482 10 � Imobilizações corpóreas ................. 583,09 106,91 476,18 �

4200�48200 (Dos quais: imóveis) ......................... (�)  (�) (�)  (�) 

27�27003 13 � Outros activos ................................ 547 288,30 � 547 288,30 247 024,54
51+55+58 (dev.) 15 � Contas de regularização ................. 49 103,74 � 49 103,74 27 272,52

      Total do activo ................... 3 905 826,79 61 001,09 3 844 825,70 2 577 401,52

(Em euros)

Código Passivo 2003 2002das contas

36+39 4 � Outros passivos ................................................................................. 70 523,18 8 118,10
52+54+58 (cred.) 5 � Contas de regularização .................................................................... 596 533,25 421 685,57

610/1/2/3 6 � Provisões para riscos e encargos ...................................................... 40 000 �
62 9 � Capital subscrito ............................................................................... 573 600 573 600

630+631+639 11 � Reservas ............................................................................................ 655 218,97 502 733,77
66 13 � Resultados transitados ....................................................................... � �

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ........................................................................... 1 908 950,30 1 071 264,08

                               Total do passivo .............................................. 3 844 825,70 2 577 401,52

Lisboa, 20 de Outubro de 2003. � A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000120337
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GESTAMORIM � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Meladas, apartado 47, 4536-902 Mozelos VFR

Capital social: 375 000 euros

Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira sob o n.º 3106.
Contribuinte n.º 502465824.

Balanço em 30 de Junho de 2003
(Em euros)

2003 2002
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11+130 11 � Caixa e disp. em bancos centrais 250 � 250 250
12+13�130 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito 22 946,75 � 22 946,75 1 198,84

20+21+280+281+ 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito 329 973,64 � 329 973,64 321 300,83
2880+2881+2890+

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ................... � � � �
287+2882+2883+2887+

2892+2893+2897�29002�
29003�29012�29013�

29017�2952

240+241+245+255+ 5 � Obrig. e outros títulos de rend. fixo � � � �
2480+250+251+2580+
26+2840+2884+2894�
290140�2920�2921�

2925�2953

2400+2401+2410+  a) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.
2600+2601+2610+
2840+2884+2894�

29040�29200�
29210�2925�2953

2402+2411+2412+245+  b) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �
255+2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.

2512+2580+2840+
2884+2894�29040�

29209�29219
�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) (�) (�) (�) (�)

243+244+245+255+ 6 � Acções e outros tít. de rendimento � � � �
2481�24810+2490� variável.

2491+253+254+2581�
25810+2841�290141�

291�2923�2924�
2925�2953+5624(dev.)

400�490 17 � Participações .................................. � � � �
401�491 18 � Partes do cap. em emp. coligadas � � � �

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .............. � � � �

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................. 39 652,74 17 348,09 22 304,65 32 217,84
468+4691�482

420+4280+  (Das quais: imóveis) ...................... (�) (�) (�) (�)
461�4820�

48280

27003 11 � Capital subscrito não realizado ...... � � � �
24810+25810 12 � Acções próp. ou partes de capital � � � �

próprio.

14+15+19+27� 13 � Outros activos ................................ 15 130,79 � 15 130,79 33 056,68
27003�299+

402+409�499

51+55+56+ 14 � Contas de regularização ................. 8 144,52 � 8 144,52 2 292,19
58 (dev.)+59

69 (dev.) 15 � Prejuízo do exercício ..................... � � � �

      Total do activo ................... 416 098,44 17 348,09 398 750,35 390 316,38
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(Em euros)

Código Passivo 2003 2002das contas

30+31 1 � Débitos  para com instituições de crédito ..................................... � �

30020+30120+ a) À vista ......................................................................................... � �
30220+31020+

31220+31320+31920

1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso .......................................................... � �

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ............................................................. � �

3213+3223 a) Depósitos de poupança ................................................................ � �
32+3213�3223+33+35 b) Outros débitos ............................................................................. � �

3200+3210+ ba) À vista .............................................................................. � �
3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ............................................................................. � �

34 3 � Débitos representados por títulos .................................................. � �

341 a) Obrigações em circulação ............................................................ � �
340+342+349 b) Outros .......................................................................................... � �

36+39 4 � Outros passivos .............................................................................. 707,22 457,03

52+54+56+ 5 � Contas de regularização ................................................................. 5 268,35 94,22
58(cred.)+59 (4)

610+611+612+613 6 � Provisões para riscos e encargos ................................................... � �

612 a) Provisões para pensões e encargos ............................................. � �
610+611 b) Outras provisões .......................................................................... 242,70 329,36

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais ............................................ � �
60 8 � Passivos subordinados .................................................................... � �
62 9 � Capital subscrito ............................................................................ 375 000 375 000

632 10 � Prémios de emissão ....................................................................... � �
630+631+639 11 � Reservas ......................................................................................... 18 375,66 18 375,66

633 12 � Reservas de reavaliação ................................................................. � �
66 13 � Resultados transitados .................................................................... �2 182,24 �4 527,29

69(cred.) 14 � Lucro do exercício (provisório) .................................................... 1 078,10 587,40

                               Total do passivo ........................................... 398 750,35 390 316,38

Rubricas extrapatrimoniais

Código 2003das contas

(90+970) 1 � Passivos eventuais ..................................................................................................... �
(92) 2 � Compromissos ........................................................................................................... �
(95) 3 � Responsabilidades por prestação de serviços:

(952) Valores administrados pela instituição ....................................................................... 1 313 920,90

A Administração: Américo Ferreira de Amorim, presidente � Paula Fernanda Ramos Amorim � Marta Cláudia Ramos Amorim. � O
Técnico Oficial de Contas, Décio de Jesus Fernandes. 3000118939

GEF � GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Amoreiras, torre 2, 17.º, 1070-012 Lisboa

Capital social: 1 160 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1291.
Contribuinte n.º 502318988.

Balanço em 30 de Setembro de 2003
(Em escudos)

2003
Código Activodas contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

10 Caixa ....................................................................................................... 485 � 485
12 Disponibilidades sobre instituições de crédito ......................................... 194 350 � 194 350
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(Em escudos)

2003
Código Activodas contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

20 Aplicações em instituições de crédito ..................................................... 300 000 � 300 000
41 Imobilizações incorpóreas ....................................................................... 33 101 33 101 �

42+46 Imobilizações corpóreas .......................................................................... 391 883 189 787 202 096
51+55+58 Contas de regularização .......................................................................... 59 120 � 53 120

                               Total do activo ............................................. 972 939 222 888 750 051

(Em euros)

Código Passivo 2003das contas

36+39 Credores e outras exigibilidades .................................................................................................................. 7 184
52+58 Contas de regularização ............................................................................................................................. 33 393

62 Capital ........................................................................................................................................................ 1 160 000
66 Resultados transitados ................................................................................................................................ �492 883
69 Lucro do exercício ..................................................................................................................................... 42 356

                                                Total do passivo ....................................................................... 750 051

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Responsável pela Informação, Carla Ribeiro. 3000120748

BNC GERIFUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua do Comércio, 85, Lisboa

Capital social: 300 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3601.
Contribuinte n.º 502914904.

Balanço em 30 de Setembro de 2003
(Em euros)

Ano Ano
anteriorActivo Activo Amortizações Activo (activo

bruto e provisões líquido líquido)

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ..................................................... 117 � 117 17
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........................................ 140 904 � 140 904 114 187
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito .................................................... 600 000 � 600 000 500 000
9 � Imobilizações incorpóreas ................................................................................. 1 879 1 785 94 470

15 � Contas de regularização ..................................................................................... 43 891 � 43 891 23 378

                                 Total do activo ....................................................... 786 791 1 785 785 006 638 052

(Em euros)

AnoPassivo Ano anterior

4 � Outros passivos ............................................................................................................................................. 40 40
5 � Contas de regularização ................................................................................................................................. 43 372 24 555
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................................ 300 000 300 000

11 � Reservas ......................................................................................................................................................... 320 032 216 081
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................................ 121 562 97 376

                                         Total do passivo .............................................................................. 785 006 638 052

O Conselho de Administração: César Alexandre Xisto, presidente � José Manuel Piriquito Costa. � O Técnico Oficial de Contas, José
Júlio Pinto de Freitas. 3000120207
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4.  Empresas � Registo comercial

LEIRIA
NAZARÉ

PASTELARIA AVÓ ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 100; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502376902.

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

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 2006278045

R. ALMEIDA 3 � CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 411; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504477625.

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

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 2006278053

RESTAURANTE ARTE XÁVEGA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 255; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501787534.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 27 de Ju-
nho de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas referentes ao exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 2006278061

UMECO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 368; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504049135.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 27 de Ju-
nho de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas referentes ao exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 2006278070

FARVAL � FAIANÇAS ARTÍSTICAS E DECORATIVAS
DE VALADO DOS FRADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 143; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 501502114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 27 de Ju-
nho de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas referentes ao exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 2006278010

S. I. S. A. � AUTO REPARADORA DA NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 326; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503675938.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 27 de Ju-
nho de 2003, foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas referentes ao exercício de 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 2006278029

PORTO DE MÓS

SNACK-BAR, PASTELARIA ALMOINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1577/20010502; identificação de pessoa colectiva n.º 505224348;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 8 e 9/10092003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Elsa Inês da Silva Barros, por renúncia, em 8 de
Agosto de 2003, e que o contrato foi alterado, tendo, em conse-
quência, o artigo 3.º e o n.º 2 do artigo 9.º, ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto consiste em snack-bar e pastelaria. Fabricação de por-
tas, janelas e elementos similares em metal.

ARTIGO 9.º

1 � ............................................................................................
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740373

ARMACOSIL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 850/
900316; identificação de pessoa colectiva n.º 502311789; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 2 e 4/15092003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Mário da Costa Santos, por renúncia, em 3 de Se-
tembro de 2003, e que o contrato foi alterado, tendo, em conse-
quência, o artigo 5.º ficando com a seguinte redacção:

5.º

A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740209

HABIDAIRE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1511/20000608; identificação de pessoa colectiva n.º 504589792;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/10092003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 5000 euros para 37 500 euros, tendo, em
consequência, o artigo 4.º e o n.º 2 do artigo 6.º ficado com a se-
guinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 37 500
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal
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individual de 18 750 euros, uma de cada um dos sócios, Nuno Miguel
Jorge Cordeiro e Mónica Sofia Jorge Cordeiro.

6.º

1 � ...............................................................................................
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740195

INTERFAIANÇA � FAIANÇAS ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 680/
870909; identificação de pessoa colectiva n.º 501874500; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 6/01092003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designa-
do gerente o sócio Paulo José Duque Carreira.

Data da deliberação: 8 de Janeiro de 2003.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2005740381

LISBOA
ALENQUER

LGD � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2185/
030916; identificação de pessoa colectiva P 506671992; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/030916.

Certifico que em 27 de Agosto de 2003, entre Carlos Manuel
Ribeiro Dias, divorciado, Inês Carolina Pinto de Deus Gregório, sol-
teira, e Lenine Pereira Alegre, casado com Natália Maria Sequeira
de Oliveira Alegre na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LGD � Produtos Alimentares,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal Maceda, Ribeira do
Luado, no lugar de Cheganças, na freguesia de Triana, concelho de
Alenquer.

3 � A gerência poderá, sem deliberação prévia dos sócios, mudar
a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e 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 nas actividades de fabrico, co-
mercialização e distribuição de produtos alimentares, importação e
exportação de produtos alimentares e congéneres.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, cada
uma no valor nominal de 5000 euros, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante do 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, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção conjun-
ta 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 todos os sócios.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar, gozando os sócios não
cedentes desse direito, e em segundo lugar.

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 exerce.

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 for cedida a quota com infracção do previsto no ar-

tigo 5.º
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.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130420

RESOLUÇÃO ACTIVA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2131/
030331; identificação de pessoa colectiva n.º 506499910; inscrição
n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 2 e 3/030915.

Certifico:
1.º Que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida na

nova redacção do corpo do artigo 1.º, do artigo 2.º e § 2.º do artigo
4.º, de que resulta:

1.A

A sociedade adopta a denominação de Resolução Activa � Ma-
rketing e Publicidade, Unipessoal, L.da, e tem a sede no Parque Nor-
te, bloco 16, rés-do-chão, esquerdo, Casal do Sarra, vila e freguesia
do Carregado, concelho de Alenquer.

2.A

O objecto social consiste na actividade de marketing e publicidade.
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4.A

.......................................................................................................
§ 2.º Fica desde já designado gerente o sócio José António Barbo-

sa Pereira.
2.º Que foi registada a cessação das funções de gerente por parte

da não sócia Sílvia Maria Dias Balazaima Barbosa, por destituição,
por deliberação de 28 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme.

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

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130412

DIVIRIL COMÉRCIO � COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1957/
020301; identificação de pessoa colectiva n.º 505755106; inscrição
n.º 2; data da apresentação: 030905.

Certifico que foi registado a alteração parcial do contrato tradu-
zida na nova redacção do artigo 9.º, que é a seguinte:

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo,
activa e passivamente, fica a cargo da gerência, a qual pode ser
composta por dois ou mais gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � Os gerentes poderão ou não ter direito a remuneração, sendo
que esta, a existir, será fixada pela assembleia geral.

3 � A remuneração dos gerentes poderá consistir, total ou par-
cialmente, na participação nos lucros da sociedade, conforme o de-
liberado em assembleia geral.

4 � A sociedade obriga-se pela assinatura de quaisquer dois ge-
rentes.

5 � A sociedade pode constituir mandatários para os fins e efei-
tos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedade Comerciais.

Conferida, está conforme.

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

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130382

HEALTH CLUB IN SHAPE,
ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1977/
020408; identificação de pessoa colectiva P 506096114; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresen-
tações: Of. 15 e 16/030723.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação das funções de gerente por parte

do ex-sócio Miguel Alexandre Correia de Almeida e Sousa, por re-
núncia, em 13 de Agosto de 2002;

2.º Que foi registada a alteração parcial do contrato traduzida na
nova redacção do artigo 4.º (seus n.os 2 e 4), que passa a ser a se-
guinte:

4.º

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

gerente.
.............................................................................................................
4 � São gerentes os sócios, Nuno Miguel Trindade de Sousa e

Maria Amélia Matos Rodrigues Pereira Pinto, já nomeados.

Conferida, está conforme.

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

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130374

PLÁSTICOS SOUSA � COMÉRCIO DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1397/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504431129; data da
entrega dos documentos: 110903.

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

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2001411120

SIGROTAL � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1605/
000831; identificação de pessoa colectiva n.º 505112248; data da
entrega dos documentos: 030902.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
de 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. 2001411413

CRMI � CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E MONTAGEM
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 505342820; data da entrega dos documentos:
030710.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
de 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. 2001411529

VÍTOR MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1034/
950623; identificação de pessoa colectiva n.º 502125896; data da
entrega dos documentos: 030707.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
de 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. 2001410735

CORMEPSIS � SOCIEDADE DE AUDITORIA, CONSULTA-
DORIA, PLANEAMENTO E INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS
DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1409/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504379976; data da
entrega dos documentos: 030702.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
de 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. 2003226621

ANTÓNIO JOSÉ LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1452/
990806; identificação de pessoa colectiva n.º 502548231; data da
entrega dos documentos: 030626.
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Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
de 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. 2003612556

BERLIMAT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1755/
010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505408406; data da
entrega dos documentos: 030624.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos
de 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. 2003419942

AMADORA

GRUNENTHAL � PRODUTOS FARMACÊUTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 514/
990920; identificação de pessoa colectiva n.º 504783742; inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: 11 e 12/990920.

Certifico que Grünenthal, GmbH, constituiu a sociedade em epí-
grafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

É constituída uma sociedade comercial com o tipo de sociedade
por quotas unipessoal sob a firma Grünenthal � Produtos Farma-
cêuticos, Unipessoal, L.da, e tem sede na Rua de Alfredo da Silva,
16, Zona Industrial de Alfragide, freguesia de Alfragide, concelho da
Amadora.

2.º

A sociedade poderá, por deliberação da gerência, transferir a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar,
transferir ou encerrar outros estabelecimentos, sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação social, no País ou no
estrangeiro.

3.º

1 � A sociedade tem por objecto o fabrico, comercialização,
importação, exportação, distribuição, promoção e publicidade de
produtos farmacêuticos e hospitalares.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des, ainda que com objecto diferente, bem como participar em agru-
pamentos complementares de empresas ou por qualquer forma associar-
-se a outras sociedades.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, pertencente ao sócio único, Grünenthal, GmbH, com sede em
Aachen, República Federal da Alemanha.

5.º

Por meio de decisão do sócio único, podem ser derrogados os
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

6.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, pertence aos gerentes, os quais serão nomeados pelo sócio único
de entre pessoas singulares com capacidade jurídica plena, pelo pe-
ríodo de quatro anos, sem prejuízo de se manterem em funções até
à designação de novos gerentes, podendo ser designados mais de uma
vez.

7.º

Os gerentes prestarão ou não caução e serão ou não remunerados,
conforme for decidido pelo sócio único.

8.º

1 � Compete aos gerentes a prática de todos os actos que forem
necessários ou convenientes para realização do objecto social.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em avales, fianças e, em geral, em qualquer acto ou contrato estra-
nho aos negócios sociais, ficando pessoalmente responsáveis peran-
te a sociedade por qualquer prejuízo a esta advindo da violação desta
estipulação.

9.º

1 � Qualquer gerente poderá delegar noutro ou noutros os pode-
res para a prática de determinados actos.

2 � Os gerentes poderão constituir mandatários da sociedade para
a prática de determinados actos.

10.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente, ou pela de
um ou mais mandatários, dentro dos poderes que lhe tiverem sido
conferidos.

11.º

Anualmente, os gerentes entregarão ao sócio único as contas
anuais e o relatório de gestão, para efeitos da sua aprovação, até 31
de Março de cada ano.

12.º

Depois de deduzidas as reservas legais, os lucros terão o destino
que for decidido pelo sócio único.

13.º

Para todos os litígios relacionados com a actividade societária ou
com a execução ou interpretação do presente contrato, fica estipu-
lado o foro da comarca de Lisboa.

14.º

A gerência da sociedade terá a seguinte composição inicial:
1 � Volker Lehmann-Braun (gerente).

Conferido e conforme.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, destacada, Regi-
na Celeste Conceição Santos Fragoso. 3000122437

ARRUDA DOS VINHOS

QUELMER � TÉCNICA DE NUTRIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 238/930128; identificação de pessoa colectiva n.º 501435913.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 24 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

21 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, em substituição
legal do Conservador, Maria de Lurdes do Nascimento Simões.

2001920806

TRANSPORTADORA IDEAL ARRUDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 38/850404; identificação de pessoa colectiva n.º 500424985.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194461

TRANSPORTES SALES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 525/010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505416581.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194402

VJL � TRANSPORTES E RECOLHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 363/980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504074903.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

12 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194453

CAMPSIS � AGÊNCIA INTERNACIONAL DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 292/960124; identificação de pessoa colectiva n.º 503333441.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194437

DOMINGOS SERRANO & FILHOS,
COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 599/020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505754282.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

12 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194445

TRANSPONTE � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS DE PONTE DE SOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 106/880223; identificação de pessoa colectiva n.º 501637540.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194380

EVARISTO M. M. LUÍS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 623/020613; identificação de pessoa colectiva n.º 505842068.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194569

RODRIGUES � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 139/890522; identificação de pessoa colectiva n.º 502191252.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194399

CORRETUR � TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 412/990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504760076.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194518

RIBAPOR � EQUIPAMENTOS
DE METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 600/020102; identificação de pessoa colectiva n.º 501933735.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194410

RUI GAMA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 626/020626; identificação de pessoa colectiva n.º 506196011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194534

NOVA RECTIFICADORA � ANTÓNIO J. FARROBILHA
& FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 592/011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505712016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194593

REVIMÓVEIS � SOCIEDADE REVENDEDORA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 210/920123; identificação de pessoa colectiva n.º 502696885.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194577

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA FERNANDARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 155/900207; identificação de pessoa colectiva n.º 502369370.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194585

FELICÉCARNES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 646/021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506338010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2003527494

TRANSPORTES AJUDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 434/991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504676300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2002418543

CONFEITARIA FLAMINGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 284/950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503393150.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2002.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des do Nascimento Simões. 2006194208

AZAMBUJA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FONTE DO PINHEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 62;
identificação de pessoa colectiva n.º 500412928; inscrição n.º 14; nú-
mero e data da apresentação: 3/20030915.

Certifico que, pela inscrição n.º 14, foi efectuada a inscrição com
o seguinte teor:

Facto: nomeação dos órgãos sociais:
Conselho de administração:
Presidente: Luís Jorge Roldan Ortigão Lança da Costa;
Administradores:
Jorge Moniz da Maia Ortigão Costa;
Sebastião Moniz da Maia Ortigão Costa;
João Moniz da Maia Ortigão Costa; e
Luiz Moniz da Maia Ortigão Costa;
Conselho fiscal:
Presidente: S. Fernandes, Barros, Fonseca & Associados, repre-

sentada por Manuel Rui dos Santos Caseirão;
Vogais: Dionísio Abreu Bispo e César Augusto de Sousa Malvar;
Vogal suplente: João Guilherme de Melo Oliveira.
Prazo: triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria
Vieira Amaral. 2002843309

EDIOPTA � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 819/
030912; identificação de pessoa colectiva n.º 504659227; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 2/20030912.

Certifico que, pela inscrição n.º 9, foi registada a alteração parcial
do contrato da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 2.º, 4.º, 5.º
e 7.º, que passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Carrasco, 70, freguesia de
Aveiras de Cima, concelho da Azambuja.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil,
nomeadamente estudos e projectos, gestão e fiscalização de obras,
construção de obras públicas e particulares com empreendimentos
por conta própria ou de outrem (prestação de serviços na área da
arquitectura e engenharia), compra e venda e administração de imó-
veis, incluindo a compra de terrenos e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 37 500
euros, pertencente ao sócio Fernando Almeida Costa, e outra do valor
nominal de 12 500 euros, pertencente à sócia Maria Beatriz Pratas
Baião Costa.

ARTIGO 7.º

1 � Está já nomeado gerente o sócio Fernando Almeida Costa.
.............................................................................................................
3 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a

intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Eugénia Maria
Vieira Amaral. 2002843376

CASCAIS

CULTIGRAFE DIGITAL � GRÁFICA E EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 304-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502303395; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 54/030612.

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

8 � Apresentação n.º 54/030612.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Termos da alteração:
Sede: Estrada de Albarraque, Centro Empresarial Sintra Estoril V,

armazém B-18, Capa Rota, freguesia de São Pedro de Penaferrim,
concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

23 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003235906

MGJR � SOLUÇÕES INTEGRADAS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 968/
980330-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504173642;
inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 59 e 60/
021230.

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

Facto: nomeação de secretário.
Efectivo: Luís Miguel Ventura Silva Rodrigues, casado, Avenida

de Fernão Magalhães, 323, 1.º, esquerdo, Coimbra;
Suplente: Paulo Gonçalves, casado, Avenida do Visconde de Val-

mor, 86, 2.º, Lisboa.
Data: 30 de Dezembro de 2002.
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5 � Apresentação n.º 60/021230.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003274677

MEDETÉNIS � CONSTRUÇÃO DE RECINTOS
DESPORTIVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 990/
960801-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503700487; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 40/030807.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados os artigos 1.º (n.º 1) e 3.º do contrato social, que

passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEDETÉNIS � Construção de
Recintos Desportivos, Unipessoal, L.da, e tem sede na Rua de Fran-
cisco Franco, lote 6, G4, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro
do concelho de Sintra ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de
representação.

ARTIGO 3.º

O capital social e de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde a uma quota do mesmo valor, pertencente a
Júlio José Vieira Medeiros.

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

Esta certidão está conforme o original.

2 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2005789860

SO.EXPOSITIVA � ARQUITECTURA E ORGANIZAÇÃO
DE EXPOSIÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 997-
-Oeiras.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000122649

RETORNO � ESTUDOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9486-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503453048.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000122648

CASCATA REAL � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8322-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503055948.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000122647

TRANSBRITAL � TRANSPORTES E BRITAS PIO
MONTEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3571-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500786747.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000122646

MORAIS & ERNESTO, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9293-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503374598.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000122645

CERVEJARIA FONTE DE LAVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2139-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500331200.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000122644

EQUIPA 2 � INVESTIMENTOS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3748-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500941580.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000122642

LEITARIA CENTRAL DE LAVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3510-
-Oeiras.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000122637

SALTOS E FIVELAS, SAPATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 402-
-Cascais.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000122635

CELES � SISTEMAS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9001-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502914289.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos aos exercício
do ano 2000.

24 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000122634

PRINEL � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3747-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500941378.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000122629

MICROMERCADO PEGO DO LAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1293-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500851832.

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

24 de Fevereiro de 2003. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 3000122625

ISABEL MORAIS & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4799-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501571701.

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122621

CIPLA � CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4391-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501295674.

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122618

ALMEIDA PINTO � CONSULTADORIA
E INVESTIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 917-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504722328.

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122615

SOGRAÇAS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5998-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502088184.

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122611

SUPERMERCADO DOS ARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 250-Oeiras;
identificação de pessoa colectiva n.º 500559619.

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122609

VIRAMODA � RETROSARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 75-Oeiras;
identificação de pessoa colectiva n.º 500402060.

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122606

O PRADO VERDE � PASTELARIA, CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7760-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502845180.

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122602

SIMÕES & FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 858-
-Oeiras.

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

10 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122594

A. R. E. � AUTO REPARADORA DE ESCAPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9708-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500932239.

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

12 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122656

VALLE & FRÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 508-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501661115.

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

12 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122655

FABRICÁMOS UM NOME � COMUNICAÇÃO
E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 615-
-Oeiras.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativos aos exercício
do ano 2000.

12 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122654

COMPALINVEST � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 878-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505282844.

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

12 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122653

ICOSISTEMAS � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 576-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504147285.

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

12 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122652

F. U. T. � FABRICÁMOS UM TELEMARKETING
MARKETING E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 967-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504801988.

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

12 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 3000122651

MATEUS, REBELO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 496-
-Cascais.

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

1 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, António Joaquim
Solano Pires. 3000122650

SOFOTO DIGITAL � COMÉRCIO E GESTÃO
DE IMAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 694-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504604910; número e
data da apresentação: 7519/010928.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122495

OBRAEUROPA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 731-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500976490; número e
data da apresentação: 7554/010928.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122501

IMOBILIÁRIA DA FONTE SECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7116-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502602252; número e
data da apresentação: 7547/010928.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122504

CLARIDADE, COMERCIALIZAÇÃO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 282-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502053054; número e
data da apresentação: 7512/010928.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122508

VISÃO CRISTALINA � ORNAMENTOS
DE CRISTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 229-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504027760; número e
data da apresentação: 7634/011001.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122521

CASA DAS LOIÇAS DO ARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3590-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500873135; número e
data da apresentação: 7635/011001.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122535

SODIREL � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5991-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502083263; número e
data da apresentação: 7626/031001.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122531
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JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 576-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500189412; número e
data da apresentação: 7603/031001.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122525

M. LEAL & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 42-Oeiras;
identificação de pessoa colectiva n.º 500172986; número e data da
apresentação: 7593/011001.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122518

AJP � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 299-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503729752; número e
data da apresentação: 7586/011001.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122514

MANUEL & MANUELA PINEU � CONSULTÓRIO
MÉDICO DE OEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6034-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502112530; número e
data da apresentação: 7583/011001.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122513

CAMOM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9730-
-Oeiras; número e data da apresentação: 7585/011001.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122512

CARLOS MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 967-
-Oeiras; números e data das apresentações: 7556 e 7557/010928.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas referentes aos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122500

AUTO BATERIAS CRUZ QUEBRADA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 362-Oeiras;
identificação de pessoa colectiva n.º 500034117; número e data da
apresentação: 7562/010928.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122497

ISACELE � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5532-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501853553; número e
data da apresentação: 7495/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122489

BOMBAS GRUNDFOS (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 733-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502085576; número e
data da apresentação: 7509/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122486

DECORPERSA � TAPETES E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 632-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503389404; número e
data da apresentação: 7492/010927.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas referentes ao ano 2000.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122485

NEOVÍDEO � SISTEMAS DE IMAGEM
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 309-
-Oeiras; números e data das apresentações: 7489 e 7490/010927.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas referentes aos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122484

EUROTELECOM � SISTEMAS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6850-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503453595; número e
data da apresentação: 7496/010927.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 270 � 21 de Novembro de 2003 25 108-(19)

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122483

RUPALA, COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 582-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504147170; número e
data da apresentação: 7497/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122480

CORPO E ARTE � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9487-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503453595; número e
data da apresentação: 7494/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122478

URBAN ART � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 174-
-Oeiras; número e data da apresentação: 7485/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122471

IMPORFLEX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6457-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502341319; números e
data das apresentações: 7442, 7443 e 7444/010927.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas referentes aos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122467

AUDIPINTO � GABINETE AUDITORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6266-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502226323; números e
data das apresentações: 7439, 7440 e 7441/010927.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas referentes aos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122465

MINIMERCADO SIMÕES & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8900-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503229792; número e
data da apresentação: 7467/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122441

AUTO � GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5344-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501763864; número e
data da apresentação: 7499/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122439

URBECASTE � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 144-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503688770; número e
data da apresentação: 7486/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122438

CLIMARTE � GABINETE DE PROJECTOS
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6086-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502143126; número e
data da apresentação: 7493/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122490

URBANIGÁS � INSTALADORA E DISTRIBUIDORA
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9263-A-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502386860; número e
data da apresentação: 7504/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122493

VIFERLUZ � INSTALAÇÕES TÉCNICAS
DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8019-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502998598; número e
data da apresentação: 7506/010927.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas referentes ao ano 2000.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122492

FRANCISCO & MATIAS � CONSTRUÇÃO,
REMODELAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 126-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505131927; número e
data da apresentação: 7460/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122464

MANUEL GOUVEIA DA COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4881-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501982485; número e
data da apresentação: 7458/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122460

GALERIA DOZE COMERCIALIZAÇÃO DE TÊXTEIS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4476-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501814922; número e
data da apresentação: 7450/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122457

A. L. Z. � FERRAMENTAS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 272-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503765848; número e
data da apresentação: 7453/010927.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas referentes ao ano 2000.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122454

MIRONE � SOCIEDADE METALÚRGICA
DE CAIXILHARIA DE FERRO E ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9550-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503374199; número e
data da apresentação: 7451/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122453

DIAMANT BOART PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 052-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500084580; número e
data da apresentação: 7438/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122448

TÁXIS ELVIDÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 692-
-Sintra; número e data da apresentação: 7482/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122446

ROLOTERRA � TERRAPLANAGENS, TRANSPORTE
E COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 118-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504805819; número e
data da apresentação: 7510/010927.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000122436

TRIFORCE � AUTO PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 184-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504085603; número e
data da apresentação: 7783/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2001 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122593

DELGADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2587-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500640718; número e
data da apresentação: 7787/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122591

PEREIRA & ALÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 23687-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500840237; número e
data da apresentação: 7784/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122589
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O ALEMÃO, CAFÉ PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5112-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502076020; número e
data da apresentação: 7778/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122584

IMOPÊSSEGO � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9381-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503345482; número e
data da apresentação: 7810/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122582

J. FIGUEIROA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8105-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503027510; número e
data da apresentação: 7776/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122580

DOMINGOS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 623-Sintra;
identificação de pessoa colectiva n.º 500515476; número e data da
apresentação: 7772/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122578

PROJECTOLDOS SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE TOLDOS E FIBRAS PLASTIFICADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6253-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502500964; número e
data da apresentação: 6937/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122575

TROICA � SOCIEDADE DE FORMAÇÃO
EM LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 303-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504853805; número e
data da apresentação: 7808/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122572

REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES
DE JOSÉ MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4405-
-Sintra; número e data da apresentação: 7761/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122569

ANTÓNIO PAROLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9402-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502804505; número e
data da apresentação: 7782/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122565

A FUNCIONAL � SOCIEDADE DE FERRAGENS
DE QUELUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1368-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500002053; número e
data da apresentação: 7766/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122562

CORTECIS � GABINETE DE DESIGN DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9516-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503362050; número e
data da apresentação: 7775/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122558

ROSA & ROSA � SOCIEDADE
DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 848-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502605227; número e
data da apresentação: 7881/111001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122552
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CANALIZAÇÕES ROSA & BRUNHETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 774-
-Sintra; número e data da apresentação: 7774/111001.

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

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122546

TRINEON � RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 750-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503863718; número e
data da apresentação: 7797/111001.

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

Esta certidão está conforme o original.

13 de Junho de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000122541

A LOJINHA DA NÉ MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 661-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504319256; número e
data da apresentação: 7427/010926.

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

Esta certidão está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000122435

IMARCA IMAGEM DE MARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 011-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502921811; número e
data da apresentação: 7429/010926.

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

Esta certidão está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000122432

A LOJINHA DA NÉ MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 661-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504319256; número e
data da apresentação: 74289/010926.

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

Esta certidão está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000122431

NORFERREIRA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7194-
-Oeiras; número e data da apresentação: 7423/010926.

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

Esta certidão está conforme o original.

31 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisabe-
te de Rato Patrão de Sousa Freitas. 3000122430

RANASIS � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 570-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505764350; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/030422.

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

Cessação de funções da gerente Ana Maria da Silva Martins Men-
des, por renúncia, em 1 de Outubro de 2001.

A Conservador Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003139338

KIMBERLEY � TRADING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 966-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 511106203; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 85/030410.

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

ARTIGO 1.º

.......................................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mário Castelhano, 40,

Queluz, de Baixo, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005792551

JOSÉ VERÍSSIMO & ANTÓNIO ALVES
TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 656-
-Oeiras; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/030402.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 30 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio José Henrique Veríssi-
mo Alves, e uma do valor nominal de 25 000 euros, pertencente
em comum e sem determinação de parte ou direito aos sócios Antó-
nio Alves, José Henrique Veríssimo Alves, Filomena Rosa Veríssimo
Alves Pereira, Erundina Veríssimo Alves dos Santos, António Jorge
Veríssimo Alves e Henrique Veríssimo Alves Coito.

O texto actualizado está depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 2003172548

CHAMACAPITAIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 376-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505444062; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 16/030710.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, tendo o capital sido
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reforçado com 55 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios em partes iguais, tendo o artigo ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 60 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal
de 30 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Artur Manuel Pires Chambel e Maria Augusta Rosa Brandão Pires
Chambel.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2002568057

SUPERVERDE COMERCIALIZAÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 940-
-Oeiras; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/030508.

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

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Maria Susana Martins Tavares Alves.
Data: 20 de Março de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003133356

SOPINVESTE � GESTÃO DE ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 618-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505133091; números e
data das apresentações: 80 a 82/030403.

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

Cessação de funções do gerente João Alexandre Lobo Xabregas,
por renúncia, em 27 de Março de 2003.

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Victor Xampeny Terrisse, casado, Calle Josep

Ferrater i Mota, 2 � 4, Barcelona, Espanha.
Data: 27 de Março de 2003.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º, n.º 2.
Sede: Avenida das Descobertas, 59, piso 3, freguesia e concelho

de Oeiras.

O contrato social completo e actualizado ficou depositado na
respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005792543

SOPAS E C.A � SYSTEMS, RESTAURANTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 908-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503923869; averbamen-
tos n.os 1, 2 e 3 à inscrição n.º 8 e inscrições n.os 9 e 10; números e
data das apresentações: 83 a 87/030403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 12.º e 13.º e ainda regis-
tado os seguintes actos:

Cessação de funções dos administradores João Alexandre Lobo
Xabregas e Martina Nitzsche de Lobo Xabregas, por renúncia, em
27 de Março de 2003.

Cessação de funções do administrador Torben Deleuran Nielsen,
por destituição, em 27 de Março de 2003.

Nomeação de Victor Xampeny Terrisse, casado, Calle Josep
Ferrater i Mota, 2 � 4, Barcelona, Espanha.

Data: 27 de Março de 2003.

Designação do administrador Ignacio Ferrer Pellicer para presi-
dente do conselho de administração, em 27 de Março de 2003.

Tendo os artigo ficado com a seguinte redacção:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, anexo à escritura lavrada a fl. 137 do livro
n.º 69-F das notas do 27.º Cartório Notarial de Lisboa, celebrada em
27 de Março de 2003.

ARTIGO 12.º

Administração da sociedade

1 � A administração da sociedade cabe a um conselho de admi-
nistração, composto por três membros, dispensados de caução, e
eleitos por períodos de quatro anos civis, o qual designará o respec-
tivo presidente.

2 � Podem ser eleitos administradores, pessoas singulares ou
colectivas não accionistas da sociedade.

3 � O conselho de administração poderá preencher, até à próxi-
ma assembleia geral, as vagas que nele ocorram.

4 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por outros dois administradores. Os admi-
nistradores deverão ser convocados por escrito, com uma antece-
dência mínima de 10 dias. Qualquer administrador poderá fazer-se
representar numa reunião por outro administrador, mediante carta
dirigida ao presidente.

5 � A deliberação que eleger os administradores delibera também
sobre a exigência de caução, presumindo-se no silêncio desta a sua
dispensa.

6 � Pode ser designado pelo conselho de administração um
administrador-delegado, definindo na acta de designação os pode-
res que entenda conferir-lhe.

ARTIGO 13.º

Atribuições e competências
do conselho de administração

1 � O conselho de administração tem por atribuições a prática
de todos os actos de gestão necessários ao prosseguimento do objec-
to social, com exclusivos e plenos poderes de representação da so-
ciedade, nos termos da lei.

2 � A sociedade vincula-se em quaisquer actos ou contratos:
a) Pela assinatura conjunta de três membros do conselho de ad-

ministração;
b) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver,

nos termos e limites dos poderes que lhe tenham sido conferidos;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos poderes

que lhe hajam sido conferidos.
3 � A sociedade pode constituir mandatários para a prática de

determinados actos ou categorias de actos.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005792535

SOPAS E C.A � FRANCHISING SYSTEMS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 612-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505642700; averbamen-
tos n.os 1, 2 e 3 à inscrição 3 e inscrições n.os 4 e 5; números e data
das apresentações: 75 a 79/030403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º e 13.º e ainda regis-
tados os seguintes actos:

Cessação de funções dos administradores João Alexandre Lobo
Xabregas e Martina Nitzsche de Lobo Xabregas, por renúncia, em
27 de Março de 2003.

Cessação de funções do administrador Torben Deleuran Nielsen,
por destituição, em 27 de Março de 2003.

Nomeação de Victor Xampeny Terrisse, casado, Calle Josep
Ferrater i Mota, 2 � 4, Barcelona, Espanha.

Data: 27 de Março de 2003.
Designação do administrador Ignacio Ferrer Pellicer para presi-

dente do conselho de administração, em 27 de Março de 2003.
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Tendo os artigos ficado com a seguinte redacção:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, anexo à escritura lavrada a fl. 136 do livro
n.º 69-F das notas do 27.º Cartório Notarial de Lisboa, celebrada em
27 de Março de 2003.

ARTIGO 12.º

Administração da sociedade

1 � A administração da sociedade cabe a um conselho de admi-
nistração composto por três membros, dispensados de caução, e elei-
tos por períodos de quatro anos civis, o qual designará o respectivo
presidente.

2 � Podem ser eleitos administradores pessoas singulares ou co-
lectivas não accionistas da sociedade.

3 � O conselho de administração poderá preencher, até à próxi-
ma assembleia geral, as vagas que nele ocorram.

4 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por outros dois administradores. Os admi-
nistradores deverão ser convocados por escrito, com uma antece-
dência mínima de 10 dias. Qualquer administrador poderá fazer-se
representar numa reunião por outro administrador, mediante carta
dirigida ao presidente.

5 � A deliberação que eleger os administradores delibera também
sobre a exigência de caução, presumindo-se no silêncio desta a sua
dispensa.

6 � Pode ser designado pelo conselho de administração um
administrador-delegado, definindo na acta de designação os pode-
res que entenda conferir-lhe.

ARTIGO 13.º

Atribuições e competências
do conselho de administração

1 � O conselho de administração tem por atribuições a prática
de todos os actos de gestão necessários ao prosseguimento do objec-
to social, com exclusivos e plenos poderes de representação da socie-
dade nos termos da lei.

2 � A sociedade vincula-se em quaisquer actos ou contratos:
a) Pela assinatura conjunta de três membros do conselho de ad-

ministração;
b) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver,

nos termos e limites dos poderes que lhe tenham sido conferidos;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos poderes

que lhe hajam sido conferidos.
3 � A sociedade pode constituir mandatários para a prática de

determinados actos ou categorias de actos.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005782092

CPA � COMPANHIA PORTUGUESA
DE AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 963-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506453499; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 50/030410.

Certifico que entre José Manuel dos Santos Correia Henriques e
Júlio Filipe Simão da Silva Ribeiro 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 CPA � Companhia
Portuguesa de Audiovisuais, L.da, com sua sede em Queluz Park, Rua
de Consigliéri Pedroso, 80, lote 2, armazém A-10, Queluz de Baixo,
freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais, sucursais ou outras formas
de representação.

ARTIGO 2.º

É o seu objecto: o aluguer e venda de equipamentos profissionais
de projecção, imagem e vídeo, prestação de serviços, multimédia,
promoção e produção de eventos. Aluguer e venda de sistemas de
intercomunicação, softwares informáticos. Formação de técnicos
profissionais e elaboração de projectos audiovisuais e multimédia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencente ao sócio José Manuel dos Santos Cor-
reia Henriques, e outra no valor nominal de 2500 euros, pertencente
ao sócio Júlio Filipe Simão da Silva Ribeiro.

2 � Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o
capital, aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante correspondente ao quíntuplo do valor no-
minal da quota de que cada um é titular, e restituídas, quando for
permitido.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de acor-
do com o que for deliberado em assembleia geral, compete aos só-
cios, José Manuel dos Santos Correia Henriques e Júlio Filipe Simão
da Silva Ribeiro.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária e suficiente a assinatura dos dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; a cessão
a estranhos, porém, fica dependente do consentimento da socieda-
de, a quem é reservado o direito de preferência, direito que se devol-
verá aos sócios não cedentes, se aquela, dele, não quiser usar.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento, interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá com os herdeiros ou representante legal, se aqueles pre-
tenderem fazer parte dela, nomeando um, de entre si, que a todos
represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou insolvente, sendo a amortização realizada no
prazo de 90 dias contados a partir do facto que a determina e pelo
valor que lhe for atribuído no balanço especial, elaborado para o
efeito.

ARTIGO 9.º

A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar levantamentos da
conta, em nome da sociedade, para liquidação das despesas de cons-
tituição e registo, para aquisição de mercadorias e bens, do giro co-
mercial, e, ainda a partir desta data, a celebrar quaisquer negócios
jurídicos, por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto.

ARTIGO 10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003221700

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

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 587-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503762725; averbamen-
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to n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data das apre-
sentações: 40 e 41/030128.

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

Cessação de funções do administrador Carlos Manuel Feio do Vale
Peixoto, por renúncia, em 1 de Fevereiro de 2002.

Nomeação de administrador, para o mandato em curso de 2000-
-2003, por cooptação, de João Salvador dos Santos Matias, casado,
residente na Rua de Francisco Stromp, lote B, 1.º, direito, Lisboa,
em 28 de Março de 2002.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003145036

MUNDIDEIAS � PROMOÇÕES PUBLICITÁRIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7114-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502602228; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 5/030213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, tendo os
artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a usar a firma MUNDIDEIAS � Promoções
Publicitárias, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Amélia
Rey Colaço, 46, letra D, na freguesia de Carnaxide, concelho de
Oeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 49 879 euros e 79 cêntimos, está integral-
mente realizado em dinheiro e nos demais valores constantes do
activo social e corresponde a uma quota de igual montante, na titu-
laridade da única sócia, Maria Celeste Magalhães Mourão.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência é atribuída a um ou mais gerentes a nomear em
assembleia geral, mantendo-se gerente a sócia Maria Celeste Maga-
lhães Mourão.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003225676

SEIUR � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E URBANÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 537-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500860440; averbamen-
to n.º 2 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 19; números e data das apre-
sentações: 26 e 27/030630.

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

Cessação de funções do administrador Manuel Ferreira, por re-
núncia, em 30 de Dezembro de 2002.

Nomeação do administrador Manuel Luciano Lamas de Oliveira
da Ponte, para completar o mandato de 2002-2003, em 2 de Janei-
ro de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2002542864

TEIXEIRA DUARTE � ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 544-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500097488; inscrição
n.º 38; número e data da apresentação: 45/030612.

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

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração:
Presidente: Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte;
Administrador-delegado: Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte;
Administradores:
Manuel Ferreira;
António José Lobo Ferreira Gonçalves;
José Alves Pereira;
Fiscal único efectivo: Mariquito, Correia & Associados, SROC,

com sede na Rua do Visconde Moreira de Rey, 14, Linda-a-Pastora,
Queijas, representada por António Francisco Escarameia Mariquito,
casado, revisor oficial de contas;

Fiscal único suplente: Júlio Alves, Mário Batista e Associados,
SROC, Rua de Francisco Stromp, 29, Lisboa, representada por Júlio
Lourenço Alves, casado, revisor oficial de contas.

Data: 9 de Maio de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2000973973

O. F. M. � OBRAS PÚBLICAS, FERROVIÁRIAS
E MARÍTIMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 540-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503908428; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 35/030529.

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

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração:
Presidente: Joel Vaz Viana de Lemos;
Administradores:
António Vicente Carrapiço Cortes;
João Manuel Paiva Nunes;
Manuel Alberto David Rodrigues de Castro;
Isabel Maria Estêvão Ribeiro Amador, casada, Rua de Amélia Rey

Colaço, 36, 8.º, esquerdo, Carnaxide;
Fiscal único efectivo: Moore Stephens & Associados, SROC, S.

A., com sede na Avenida de Óscar Monteiro Torres, 18, rés-do-
-chão, direito, Lisboa, representada por António Gonçalves Mon-
teiro, casado, revisor oficial de contas;

Fiscal único suplente: António Pedro Oliveira Malheiro Veloso,
revisor oficial de contas, casado, Rua de Melo e Sousa, 395, 4 A,
Estoril.

Data: 19 de Março de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2000973957

V � 8, GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 532-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503101427; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 34/030529.

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

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração:
Presidente: António Manuel Pires Carreto;
Administrador-delegado: Diogo Bebiano Branco de Sá Viana Re-

belo;
Administradores:
Serafim Lopes Andrade;
Manuel Ferreira; e
José Afonso Gouveia;
Fiscal único efectivo: Mariquito, Correia & Associados, SROC,

com sede na Rua do Visconde Moreira de Rey, 14, Linda-a-Pastora,
Queijas, representada por António Francisco Escarameia Mariquito,
casado, revisor oficial de contas;

Fiscal único suplente: Júlio Alves, Mário Batista e Associados,
SROC, Rua de Francisco Stromp, 29, Lisboa, representada por Júlio
Lourenço Alves, casado, revisor oficial de contas.

Data: 24 de Março de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2000973914
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MOLDURAS DA FIGUEIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 524-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503806099; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 21/030717.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 5.º, tendo o capital sido
reforçado com 35 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito pe-
los sócios em partes iguais, tendo o artigo ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 80 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 40 000 euros
cada uma, pertencentes uma cada um dos sócios, Guilherme Farinha
Lopes e Maria da Encarnação Lopes Roda.

O texto completo e actualizado do contrato social ficou depo-
sitado na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2002569460

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; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e data das apre-
sentações: 4 e 5/030327.

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

Aprovado o projecto de fusão.
Data: 21 de Março de 2003.
Apresentação � Nomeação de órgãos sociais para o biénio de

2003-2004.
Conselho de administração:
Presidente: Paulo Jorge da Costa Gonçalves Fernandes;
Vogal: Luís Manuel da Costa Sousa de Macedo, casado, Avenida

de Fontes Pereira de Melo, 40, 11.º, Lisboa;
Vogal: Álvaro José Roquette Morais, casado, Rua de Campolide,

26, 4.º, esquerdo, Lisboa;
Vogal: António Joaquim Simões Gomes de Azevedo; casado, Rua

do Comandante Costeau, 4.07.02.D, 7.º, Lisboa;
Vogal: Eduardo José Frazão Rodrigues Branco, casado, Rua do

Campo Santo, 306, São João do Estoril, Cascais;
Vogal: Manuel Filipe Preto Garcia, casado, Rua de Gonçalo Velho

Cabral, 33, Lisboa;
Vogal: José Pedro Salas Pires, casado, Rua das Chagas, 14, 5.º,

esquerdo, Lisboa;
Vogal: Miguel Nuno Piedade Moreira, casado, Rua da Cidade de

Margão, 10, Olivais Sul, Lisboa;
Vogal: Nuno Leonel Passos Marques Pedro, casado, Avenida de

Duarte Pacheco, lote 5, Oeiras;
Vogal: José Pedro Cunha Lorena Alves Machado, casado, Aveni-

da do Infante Santo, 355, 4.º, direito, Lisboa;
Vogal: António Paulo Alves Monteiro Raposo de Lima, casado,

Edifício Office Oriente, Rua do Mar da China, lote 1.07.2.3, Parque
das Nações, Lisboa;

Vogal: Sérgio Bruno Alambre de Carvalho, casado, Rua da Mãe de
Água, 6, 2.º, B, Belas Clube de Campo, Belas;

Vogal: Maria José Teles Alves, casada, Avenida das Forças Arma-
das, 39, 3.º, direito, Lisboa;

Fiscal único efectivo: Ascenção, Gomes, Cruz & Associado, SROC,
com sede na Rua de João Pereira Rosa, lote 17, Estoril, representa-
da por Mário João Matos Gomes, revisor oficial de contas;

Fiscal único suplente: Oliveira Reis e Associados, SROC, Avenida
de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa, representada por
José Vieira dos Reis, revisor oficial de contas.

Data: 24 de Janeiro de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003236112

TD VIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 538-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500990204; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 29/030428.

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

Recondução dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração:
Presidente: António Manuel Pires Carreto;
Vogais: José Luís Guimarães dos Santos Bessa e Diogo Bebiano

Branco de Sá Viana Rebelo;
Conselho fiscal:
Presidente: Mariquito, Correia e Associados, SROC, representada

por António Francisco Escarameia Mariquito, revisor oficial de
contas;

Vogais: Paulo Alexandre do Couto Vieira e Abel Mendes Ginja;
Suplente: Júlio Alves, Mário Baptista e Associado, SROC, repre-

sentada por Júlio Lourenço Alves.
Data: 17 de Março de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2002367272

SOTECNASA � SONASA EQUIPAMENTOS
E PROJECTOS DE SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 446-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502817178; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 40/021206.

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

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.
Conselho de administração:
Presidente: João Maria da Silva Violante;
Vogais:
Artur Teles Velez Grilo;
Bjorn Castegren, casado, Rua de Rodrigues Lobo, 2, Linda-a-Velha;
Fiscal único:
Fiscal único efectivo: Bernardes, Sismeiros & Associados, SROC,

com sede no Edifício As Caravelas, Rua do Dr. Eduardo Neves, 9,
5.º, direito, Lisboa, representada por Carlos Alberto Alves Louren-
ço, casado, revisor oficial de contas, Rua do Alto da Peça, lote 1,
Quinta da Moura, Barcarena;

Fiscal único suplente: Carlos Marques Bernardes, revisor oficial
de contas, casado, Avenida de Fontes Pereira de Melo, 42, 2.º, A,
Lisboa.

Data: 28 de Março de 2002.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2000838111

MUNICÍPIA � TABACARIA E PAPELARIA HAVANESA
DE OEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 86-Oeiras;
identificação de pessoa colectiva n.º 500559597; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 14; números e data das apresenta-
ções: 37 e 38/030523.

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

Cessação de funções dos gerentes Francisco José Caldeira Valada-
res e Maria Idalina de Oliveira Martins Caldeira Valadares, por re-
núncia, em 9 de Maio de 2003.

E alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, José Luís Gonçalves Lopes e Ester
Luciana Patrício Mestre.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003257357

MUNICÍPIA � EMPRESA DE CARTOGRAFIA
E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 864-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504475606; averbamen-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 270 � 21 de Novembro de 2003 25 108-(27)

to n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7; números e data das apre-
sentações: 72 e 73/030218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o se-
guinte:

Cessação de funções do administrador José Vieira de Carvalho, por
óbito, em 1 de Junho de 2002.

Nomeação de administrador para completar o mandato em curso.
Administrador: António Gonçalves Bragança Fernandes, casado,

Rua da Vigorosa, 850, Porto.
Data: 31 de Outubro de 2002.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003233440

MUNICÍPIA � LOBO DO MAR � SOCIEDADE
EDITORIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 096-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503341134; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 11; números e data das apre-
sentações: 45 a 47/030404.

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

Cessação de funções dos gerentes Pedro Miguel Sertório Escaja
Gonçalves e Luís Filipe de Campos Lopes Clemente Quinta, por
renúncia, em 28 de Março de 2003.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 3.º, 4.º e 5.º e § 1.º do 6.º
Sede: Travessa da Barrada, 16, Nafarros, freguesia de São Marti-

nho, concelho de Sintra.
Objecto: edição e comercialização de publicações, acessórias a

empresas, banco de imagens, realização e comercialização de repor-
tagens, serviços de informática via rede Internet, nomeadamente
comércio e edição electrónica de publicações. Organização, edição,
promoção e celebração de eventos culturais, desportivos e de lazer.

Sócios e quotas:
Maria Luísa Dias Mendes Gonçalves � uma quota de 6663,94

euros;
Vasco Maria de Melo Gonçalves � uma quota de 3331,97 euros.
Gerência: compete a ambos os sócios, já nomeados.
Forma de obrigar: com a assinatura de dois gerentes; para actos

de mera administração até ao valor de 1250 euros é suficiente a
assinatura de um gerente.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2003269258

MAXAUTO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 548-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 506545202; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 41/030801.

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

Gerentes nomeados: o sócio Luís Manuel Correia da Rocha
Ferreira e a não sócia Susana Maria de Campos Camacho, casada,
Avenida do Marechal Craveiro Lopes, 3, 1.º, A, Carcavelos, Cas-
cais.

Data: 23 de Maio de 2003.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
2005789062

OLHO MARINHO � SOCIEDADE DE DECORAÇÕES
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 282-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/020621.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Olho Marinho � Sociedade de Deco-
rações de Interiores, L.da, com sede na Rua de Ernesto da Silva, 111,
rés-do-chão, esquerdo, na freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes.

2.º

O objecto consiste na venda de artigos destinados à decoração de
interiores, nomeadamente colchas, cortinados, lençóis.

3.º

O capital social de 5000 euros está dividido em duas quotas iguais,
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma à sócia Maria Elisabete
Rosa Bento e outra à sócia Maria Antónia Rosa Bento de Andrade.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento prévio da sociedade, que tem direito de preferência, e os sócios
não cedentes, em segundo lugar.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite de 10 vezes o montante deste.

6.º

1 � A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelas sócias, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
com as assinaturas das duas gerentes.

3 � Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de
favor, fianças e abonações.

7.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

8.º

Mediante prévia deliberação das sócias, fica permitida a participação
da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem como
em sociedades com objecto diferente ou reguladas por lei especial.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2003. � O Escriturário Superior, António Joa-
quim Solano Pires. 1000232105

KA100DIVER � MÁQUINAS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 830/
010411-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505262789; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 68/030122.

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

Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: um ano, a partir de 26 de Dezembro de

2002.
Designação do liquidatário: Joaquim José Ferreira Sousa.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2003161929

ELECTROTÉRMICA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4024-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501107100; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 35/020612.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigo 3.º, tendo o ca-

pital sido aumentado de 15 000 000$ para 75 000 euros, por conse-
quência, o referido artigo passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 75 000 euros, já integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de 37 500 euros cada uma, ambas pertencentes ao sócio, Leonel
dos Santos Nisa.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000237930

GENZYME, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 988-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505978164; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 82/020621.

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

Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Fernando Royo Gomez, separado judicialmen-

te de pessoas e bens, Vinas, 7, San Sebastian de los Reyes, Madrid,
Espanha.

Data: 11 de Junho de 2002.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000237933

A TAMARA � CAFÉ, SNACK-BAR,
CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6443-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502341335; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 7/020606.

Certifico o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Paulo Jorge Figueiredo da Cu-

nha, por renúncia de 2 de Janeiro de 2002.

Esta certidão está conforme.

20 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000237932

CARUL � CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO,
REPRESENTAÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 282-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500056137; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 40/020619.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: designação dos membros do conselho de administração e

de fiscalização para o triénio de 2002-2004.
Conselho de administração:
Presidente: Eleutério Cardoso Castelo;
Vice-presidente: José Gonçalves Dias;
Vogais: Pedro Manuel Pires Dias, Miguel Alexandre Freire Caste-

lo e Alexandre Maria Freire Castelo Mira;
Fiscal único: Joaquim Camilo & Associado, SROC, representada

por Joaquim Pereira da Silva Camilo, revisor oficial de contas, Campo
Grande 380, lote 3-B, piso �1, escritório BC;

Suplente: José Manuel Parada Ramos, revisor oficial de contas,
com a mesma morada.

Data da deliberação: 6 de Março de 2002.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000237931

PROLARCOS � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5455-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501812610; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 42/020612.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Maio de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

22 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000237929

VÍTOR & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 727/
620227-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500724733; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 30 e 31/021029.

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

4 � Apresentação n.º 30/021029 � Averbamento n.º 1 � Ces-
sação de funções da gerente Bárbara Joaquina de Jesus, por renúncia,
em 14 de Outubro de 2002.

10 � Apresentação n.º 31/021029.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Manuel Rita Correia.
Data: 14 de Outubro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000237928

AMÉRICO & JOÃO VALENTIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6498/
910606-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502572728; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 15/030122.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 29 de Outubro de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000237927

MERCÊS DINÂMICA � LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 242/
000210-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504838946; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/
030106.

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

1 � Apresentação n.º 53/030106 � Averbamento n.º 1 � Des-
locação da sede para a Avenida de Fitares, 10-A, loja, Rinchoa.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Ma-
deira Palma Ruivo Pimenta. 1000237925

CISCO SYSTEMS PORTUGAL � SISTEMAS
INFORMÁTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 547-
-Oeiras; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: 4 a 7/021105.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções do gerente Gary James Daichendt, por re-
núncia, em 20 de Dezembro de 2000.

Nomeação para gerente de Richard Joseph Justice, casado, resi-
dente em 170, West Tasman Drive, San José, CA, Estados Unidos
da América, em 20 de Dezembro de 2000.

Nomeação para revisor oficial de contas de Belarmino Martins,
Eugénio Ferreira & Associados, SROC, Avenida da Liberdade, 245,
8.º, C, Lisboa, representada por Abdul Nasser Abdul Sattar, casado,
revisor oficial de contas, para o triénio de 2002-2004.

Data: 22 de Julho de 2002.
Recondução da gerência para o triénio de 2002-2004.
Data: 22 de Julho de 2002.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000237924

MUNICÍPIA � EMPRESA DE CARTOGRAFIA
E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 864-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504475606; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 20/020918.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, tendo o capital sido
reforçado com 1010,51 euros, realizado em dinheiro, tendo o artigo
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 495 000 euros, subscrito e realizado em
dinheiro e em espécie.

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000237923

MUNICÍPIA � EMPRESA DE CARTOGRAFIA
E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 864-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504475606; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 45/021112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 2.º, tendo o artigo ficado
com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto a produção de cartografia, topogra-
fia e ortofotomapas; a concepção e gestão de sistemas de informa-
ção geográfica; a produção e comercialização de dados; o desenvol-
vimento e gestão de projectos de Internet e Intranet; a concepção,
edição e comercialização de publicação nas áreas da sua actividade
social; consultoria em sistemas de informação geográfica e, em ge-
ral, de sistemas de informação. Trabalho aéreo. Formação nas áreas
da sua actividade social (formação profissional).

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

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000237922

ER � INFORMÁTICA E CONSUMÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 273-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 506046443; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 30/020619.

Certifico que entre Edmundo Rodrigo de Sampaio Nunes e Souto da
Costa Pereira e Rodrigo dos Santos e Souto da Costa Pereira foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ER � Informática e Consu-
míveis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Amélia Rey Colaço, 10,

7.º, esquerdo, em Carnaxide, freguesia de Carnaxide, concelho de
Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de produtos para
informática, consumíveis e material de escritório. Importação e
exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal
de 4000 euros, pertencente ao sócio Edmundo Rodrigo de Sampaio
Nunes e Souto da Costa Pereira, e uma no valor nominal de 1000
euros, pertencente ao sócio Rodrigo dos Santos e Souto da Costa
Pereira.

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 ao sócio Edmundo Rodrigo de Sampaio Nunes e Souto da Costa
Pereira, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo de sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicado ao seu titular.

Está conforme o original.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000237921

PONTO E IDEIAS � PUBLICIDADE, DECORAÇÃO
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9297-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503231886; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 11; números e data das apre-
sentações: 35 e 36/020614.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerente de Jorge Manuel Teixeira

Montes, por renúncia de 26 de Março de 2002.
Alteração do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ponto e Ideias � Publicidade, Deco-
ração e Artes Gráficas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Aveni-
da de Carolina Michaelis, 24-A, freguesia de Linda-a-Velha, conce-
lho de Oeiras.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da
gerência e a sociedade poderá abrir ou encerrar agências, filiais, de-
legações, sucursais ou outras formas de representação, em território
nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em: empresa de artes gráficas, publicidade
e decoração, podendo exercer o comércio de pronto a vestir de
homem, senhora e criança, confecção, armazém, representação de
marcas e patentes, importar e exportar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 99 759 euros e 58 cêntimos e corresponde a uma única quota
de igual valor nominal, pertencente ao sócio, José António Teixei-
ra Montes.

§ único. Depende da deliberação do sócio a celebração de contra-
tos de suprimento.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção, será exercida pelo único sócio, José António Teixeira Montes,
que fica desde já nomeado gerente.

§ 1.º A sociedade fica validamente obrigada com a intervenção do
gerente.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000237920

COMIDA DA SOGRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9125-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503323438; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 30/020614.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Junho de 2002.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000237919

HIDROSINTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4948/
880705-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502005696; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
030117.

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

1 � Apresentação n.º 22/030117 � Averbamento n.º 2 � Des-
locação da sede para a Rua das Eiras, 6, Assafora, freguesia de São
João das Lampas.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 1000237917

SATELSOM � REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7450-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502069996; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 20/020607.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Abril de 2002.

Esta certidão está conforme.

21 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000237914

CADETE & TADEU � COMÉRCIO DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 577-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 505199718; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 46 e 48/020614.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: cessação de funções de gerente de Jorge Paulo Cadete San-

tos Reis, por renúncia de 30 de Abril de 2002.
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º e 8.º, que

passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500
euros e correspondente à soma de três quotas iguais, do valor nomi-
nal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Severiano Sanches Moreira, José Manuel Moreira Fernandes e
João Miguel Morais de Almeida Tadeu.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme foi
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, Severiano San-
ches Moreira e José Manuel Moreira Fernandes, que desde já ficam
nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com a assinatura de um
gerente.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 1000237918

J. F. PARREIRA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 685/
981021-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504523325; ins-
crições n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 29 e 30/030123.

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

Nomeação de secretário.
Efectivo: António Estêvão Neutel Neves, casado, Rua de Vasco

Botelho do Amaral, lote 34, Lisboa.
Data: 30 de Dezembro de 2002.
5 � Apresentação n.º 30/030123.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2002.
Mais certifico que foram depositados os documentos respeitantes

à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano 2002.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2003118438

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ANTAS DO LAVRE � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1588/900313; identificação de pessoa colectiva n.º 502310995;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 52/20020724.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de cisão simples por destaque de parte do património e

constituição de nova sociedade.
Firma: Herdade do Marquinho � Actividade Agrícola, Florestal e

Imobiliária, L.da

Sede: Lisboa, Praça de Diu, 2.
Objecto: actividade agrícola e florestal e na aquisição, alienação e

administração de prédios rústicos e urbanos.
Capital: 240 919 euros.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377248
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ENTREPOSTO GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1424/900214; identificação de pessoa colectiva n.º 502290927;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 16/20030526.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do conselho fiscal em

28 de Março de 2003.
Prazo: ano 2003.
Conselho de administração:
Presidente: Luís Manuel Fernandes Tavares Serra Campos, com

domicílio profissional na Praça de José Queirós, 1, Lisboa;
Vice-presidente: Jorge Alberto Lélis Vicente da Cruz;
Vogais:
António José de Figueiredo Duarte Guerreiro;
Alberto Luís Urbano Veiga de Macedo e Mário Fernandes Seca,

Rua do Dr. Alfredo da Costa, 5, 12.º, direito, Miraflores, Algés;
Conselho fiscal:
Presidente: Ângelo dos Santos Ferreira, Avenida do Dr. Mário

Moutinho, lote 1708, 16.º, Lisboa;
Vogais:
Oliveira Reis & Associados, SROC;
Júlio César Santos da Silva Bento, Quinta do Casal Novo, Mafra,

Vila Franca do Rosário;
Suplente: José Barata Fernandes (revisor oficial de contas).

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2000995977

ADECCO RECURSOS HUMANOS � EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1266/900315; identificação de pessoa colectiva n.º 502310685;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 9 e inscrição n.º 12; números e data das apresentações: 14 e 15/
20020808 e 6/20030224-Compl.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Miguel Maria Alfageme Gonzalez

Ubeda, por ter renunciado em 21 de Junho de 2002.
Cessação de funções do gerente Félix Andreas Weber, por ter

renunciado em 24 de Junho de 2002.
Nomeação de gerentes por deliberação de 27 de Junho de 2002.
Blas Oliver Lorente, Rua das Musas, lote 302, 2.º, esquerdo, Lis-

boa.
Enrique Sanchez Sanchez, Rua de Vicente Tellez, 5, Tornelodones,

Madrid, Espanha.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377116

AGROPÓNICA � SOCIEDADE AGRÍCOLA
DE CULTURAS INTENSIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1220/19810505; identificação de pessoa colectiva n.º 501089900;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 17/20021120.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º
Capital: 7481,96 euros.
Gerente designada em 27 de Maio de 2002.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7481
euros e 96 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
3740 euros e 98 cêntimos, pertencente uma à sócia Aida Vicente
Rodrigues Brito Costa e a outra, em comum, aos sócios Aida Vicen-
te Rodrigues Brito Costa, Ana Mafalda Rodrigues Brito Costa e João
Carlos Rodrigues Brito Costa.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Aida Vicente Rodri-
gues Brito Costa, desde já nomeada gerente, bastando a sua assinatu-
ra para obrigar a sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377094

AUTO CEUTA � GARAGEM E ESTAÇÃO
DE SERVIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1469/900223; identificação de pessoa colectiva n.º 502298766;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 38/20020408.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 1 103 615$, realizado em dinheiro e subscrito por todos

os sócios, na proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 7500
euros e está dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
5625 euros, pertencente ao sócio Francisco Domingos Serzedelo
Coimbra; uma do valor nominal de 1125 euros, pertencente à sócia
Maria de Lurdes Moreira Gomes Melo Coimbra; uma de 375 euros,
pertencente ao sócio Francisco André de Melo Serzedelo Coimbra,
e uma de 375 euros, pertencente ao sócio Pedro de Melo Serzedelo
Coimbra.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000238003

DATAGAL � EDIÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1476/900226; identificação de pessoa colectiva n.º 502297387;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 104/20011211. 11
de Dezembro de 2001 � Prestação contas de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2000 e ainda que foi
registado o seguinte:

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 402 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios em partes iguais.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000
euros e é constituído por duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Eloy
Tuffi e Marlene Rito Nicolau Tuffi.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000238002

ANTAS DO LAVRE � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1588/900313; identificação de pessoa colectiva n.º 502310995;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 51/20020724.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 6.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Antas do Lavre � Socie-
dade Agrícola, L.da, e tem a sede na Rua de São Francisco Xavier,
16, em Lisboa.

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 das seguintes quotas: uma de 2294 eu-
ros e 47 cêntimos, da Maria Salomé Salgueiro Gonçalves França e
Silva; uma de 2294 euros e 47 cêntimos, da sócia Patrícia Gonçal-
ves de França e Silva Matias Santos; uma de 2693 euros e 50 cên-
timos, do sócio Ângelo Augusto Salgueiro Gonçalves; uma de 897
euros e 84 cêntimos, da sócia Maria Manuela Pereira Dias Simão
Gonçalves; uma de 897 euros e 84 cêntimos, do sócio António José
Pereira Dias Simão, e uma de 897 euros e 84 cêntimos, do sócio
Luís Alberto Pereira Dias Simão.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade é exercida
por até cinco gerentes, designados no pacto social ou eleitos em
assembleia geral, ficando a sociedade obrigada com a intervenção
conjunta de dois deles e será ou não remunerada, conforme for tam-
bém deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Ângelo Augusto
Salgueiro Gonçalves e Luís Alberto Pereira Dias Simão.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377230

ESTEVEZ & PEREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1455/810729; identificação de pessoa colectiva n.º 501186190;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 41 e 42/20020208.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Jacinto Fernandez Estevez, por

renúncia, em 7 de Dezembro de 2001.
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios, com as quantias, respectivamente, de 451 807$50 e
150 602$50.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais valores sociais, é de 5000 euros, dividido em duas quo-
tas: uma do valor nominal 3750 euros, do sócio José Maria Estevez
Perez, e uma do valor nominal de 1250 euros, da sócia Laurinda da
Silva Ferreira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000238001

EMPOI � EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES
COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1132/891129; identificação de pessoa colectiva n.º 502192763;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 OF.; número e data da apresen-
tação: 26/20030107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do conselho fiscal em

22 de Fevereiro de 2002 para o triénio de 2002-2004.
Conselho de administração:
Cipriano de São José dos Santos Oliveira, Alameda dos Oceanos,

309, 7-A, Lisboa, presidente;
Alberto Yelin Leong, Rua da Torre, 2, 2.º, frente, Oeiras, vogal;
Daniel Malmgreen de Oliveira, Quinta de São José, Alto do Gaio,

Pontével, Cartaxo, vogal;
Conselho fiscal:
Presidente: Inácio & Almeida (SROC);
Vogais:
Ana Cristina Coelho da Silva, Rua de Soares de Passos, 9, 1.º,

direito, Queijas;
Donato João Lourenço e Sousa (revisor oficial de contas), Prace-

ta de Mayer Garção 6, São Pedro do Estoril.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377051

DOMO � DECORAÇÕES, OBJECTOS E MÓVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 472/890403; identificação de pessoa colectiva n.º 502135140;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 24/20030108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 5.º
Reforço: 120,21 euros, realizado em dinheiro e subscrito pela única

sócia.
Teor do artigo alterado:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, representado por uma quota única de igual valor, pertencente
à sócia única, Maria Gabriela da Cunha Pereira Monteiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005989533

ALFA CAPITAL S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1058/891206; identificação de pessoa colectiva n.º 502255340;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 22/20030814.

Certifico que foi registado seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005989606

E. C. E. � ENGENHEIROS CONSULTORES
DE ESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1114/810323; identificação de pessoa colectiva n.º 501199721;
inscrição n.º 5 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; números e datas
das apresentações: 47/20011212 e 28/20020919-Compl. 12 de De-
zembro de 2001 � Prestação de contas de 2000.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2000 e ainda que foi
registado o seguinte:

Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º

Deslocação da sede para a Avenida de Miguel Bombarda, 70, 1.º,
sala I, Lisboa.
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Teor do artigo alterado:
3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,79 euros e corresponde à soma das seguintes quotas dos só-
cios: Américo Ambrósio Henriques da Trindade, com uma quota do
valor nominal de 29 927 euros e 87 cêntimos, e Maria Teresa Lo-
pes Ferreira Henriques da Trindade, com uma quota do valor nomi-
nal de 19 951 euros e 92 cêntimos.

2 � Por votos favoráveis correspondendo à totalidade do capital
social, pode a sociedade exigir dos sócios prestações suplementares
de capital nos termos da lei.

3 � Em acta ficarão determinadas as condições e forma de paga-
mento de suprimentos que os sócios venham a fazer à sociedade
quando esta deles carecer.

4 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade e os sócios não
cedentes têm direito de opção. É livre a divisão e cessão de quotas
entre sócios e a divisão no caso de partilha.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377043

BANCO ACTIVOBANK (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1818/901002; identificação de pessoa colectiva n.º 500734305;
inscrição n.º 47; número e data da apresentação: 147/20011218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cisão-fusão por destaque de património, redução do capital e al-

teração do contrato quanto ao artigo 4.º
Sociedade incorporante: BCP Investimento � Banco Comercial

Português de Investimento, S. A.
Montante da redução: 72 500 000 euros.
Capital: 17 500 000 euros, representado por 17 500 000 acções

do valor nominal de 1 euro cada uma.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Rua-
no. 2003563610

ANTÓNIO JORGE DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 341/800429; identificação de pessoa colectiva n.º 500956022;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 45 e 46/20030122.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Lídia Cristina Cardoso Mendes,

por ter sido destituída em 1 de Dezembro de 2002.
Mais certifico:
Nomeação de gerente, por deliberação de 1 de Dezembro de 2002.
António Francisco Maçorano, Avenida do General Roçadas, 48-

-A, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005989525

ENGERCIL � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 870/890817; identificação de pessoa colectiva n.º 502205695;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/20020325.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro na proporção das suas

quotas:
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O montante do capital social é de 5000 euros, integralmente re-
alizado em dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas: uma de

3750 euros, do sócio Fernando Sequeira dos Santos, e outra de 1250
euros, do sócio Virgílio Manuel Sequeira Santos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005989550

BRASFER IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9114/000526; identificação de pessoa colectiva n.º 502176261;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 23; números e
datas das apresentações: 21/20020318 e 7/20030611 (Compl.).

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores José Walter de Oliveira,

Vítor Manuel Ferreira Lúcio da Silva e Fernando António da Silva
Castro Correia da Silva.

Mais certifico:
Nomeação de três administradores para o mandato em curso de

1999-2002, por deliberação de 15 de Novembro de 2001.
Presidente: Emídio Mendes, Avenida do Lago, 294, 4.º, Monte

Estoril.
Vogais: Maria da Graça Valente Mendes e André Luís Valente

Mendes, ambos residentes na Avenida do Lago, 294, 4.º, Monte
Estoril.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005989517

APTO � APOIO PEDAGÓGICO TOTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1222/900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502310740;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 80/20020401.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios com as quantias, respectivamente, de 451 807$50 e 150 602$50.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3750 euros, do
sócio Manuel Maria de Sousa, e outra de 1250 euros, da sócia Maria
Antónia Cardoso Relvas Xavier de Sousa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005989509

DOMINGOS & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 836/801127; identificação de pessoa colectiva n.º 501098100;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 66/20020312.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma das duas quotas de 2500 euros cada uma,
pertencente a cada um dos sócios.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005989541

BARRENTOS � CONSULTORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5101/950309; identificação de pessoa colectiva n.º 503371327;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 131 e 132/20020326.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções dos gerentes Irma Adelaide Durão Hortas

Barrento e de Maria do Carmo Hortas Barrento Viegas, por renún-
cia, em 4 de Junho de 2001.

Mais certifico:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 3.º

e 4.º
Reforço: 700 000$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios com as quantias, respectivamente, de 120 000$, 120 000$,
120 000$ e 340 000$.

Teor dos artigos alterados

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 100 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: três no va-
lor nominal de 220 000$ cada uma, uma de cada um dos sócios Maria
da Conceição Hortas Barrento Costa Campos, Maria do Carmo Hortas
Barrento Viegas e Maria João Hortas Barrento, e uma no valor
nominal de 440 000$, do sócio Francisco Hortas Calado Barrento.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais sócios,
ou de terceiros, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral. Ficam desde já nomeados gerentes os sócios
Maria da Conceição Hortas Barrento Costa Campos e Francisco
Horta Calado Barrento.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes, mas para ac-
tos de mero expediente é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2005989495

UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE COMERCIANTES
DO DISTRITO DE LISBOA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 287/990312; identificação de pessoa colectiva n.º 500509733;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/20010831.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração de estatutos
Denominação: União de Associações do Comércio e Serviços
Objecto:
a) Exercer todas as actividades que, no âmbito dos presentes es-

tatutos e da lei, contribuam para o progresso da empresa privada e
dos sectores que abrange e para a implantação efectiva dos princípi-
os da economia de mercado;

b) Defender e representar, nos termos dos estatutos, os sectores
e modalidades do comércio e serviços integrados nas associações que
fazem parte da mesma, designadamente no que respeita aos aspec-
tos de carácter sócio-profissional, técnico e financeiro, com vista
ao progresso do comércio em particular e ao desenvolvimento eco-
nómico em geral;

c) Assegurar o livre exercício do comércio, a defesa das garantias
individuais dos comerciantes, a salvaguarda do seu património e a
plena actuação e reconhecimento dos seus direitos;

d) Promover a formação, o desenvolvimento e o progresso téc-
nico e social dos comerciantes;

e) Desenvolver o espírito de solidariedade e apoio recíproco en-
tre os comerciantes para o exercício de direitos e obrigações co-
muns e para a defesa de interesses comuns ou concorrentes;

f) Pugnar para que nos comerciantes seja reconhecido o papel
essencial que desempenham numa sociedade livre e aberta;

g) Fomentar formas de cooperação e gestão integrada envolvendo
os agentes económicos de determinada área urbana em parcerias de
base territorial conducentes à revitalização do tecido empresarial.

Ficou depositado o Boletim do Trabalho e Emprego comprova-
tivo da alteração do artigo 1.º � Denominação � e do artigo 4.º �
Objecto.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2002960356

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1361/900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502311100;
averbamento n.º 6 à inscrição n.º 23 e averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 24; números e data das apresentações: 19 e 20/021127.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções de António Manuel Marques Craveiro, por

renúncia, em 11 de Novembro de 2002.
Cessação das funções de José Pedro Albuquerque de Fezas Vital,

por renúncia, em 11 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377167

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1361/900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502311100;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 30/021018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções de Miguel Maria Sá Paes do Amaral e Eduardo

Gonzalo Fernandez Espinar Fernandez, por renúncia, em 14 de Ou-
tubro de 2002.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377159

ALAD � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1341/900130; identificação de pessoa colectiva n.º 502279370;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 15/20020705.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal para o triénio

de 2002-2004, por deliberação de 5 de Abril de 2002.
Conselho de administração:
Presidente: Alexandre Pinto Vidinha;
Vogais: Maria Adelaide Rocha Maia Vidinha;
FINIBER, SAH, que nomeou Pedro Fernando Mendes para exer-

cer o cargo em nome próprio;
Conselho fiscal:
Presidente: Luísa Alexandra Morais da Fonte, Rua de Bernardim

Ribeiro, 6, 1.º, direito, Caxias;
Vogais:
António Manuel Bêa Vidinha;
Navalho Martins & Associados (SROC);
Suplente: Maria Odete Lobato Navalho (revisora oficial de contas).

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377140
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ECONÓMICA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1361/900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502311100;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 26/030724.

Certifico que foi registado seguinte:
Designação dos órgãos sociais em 4 de Julho de 2003.
Período: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração:
Presidente: Manuel de Abreu Castelo Branco, casado, Praça do

Marquês de Pombal, 1, 8.º Lisboa;
Vogais:
José Manuel de Matos Correia, casado, Alameda de António Sér-

gio, 7, 1.º, C, Lisboa;
António do Carmo Bernardino Gomes, casado, Rua de D. Dinis,

212, Estoril, Cascais;
António José Tomás Gomes de Pinho, casado, Avenida de Fontes

Pereira de Melo, 35, 13.º, B, Lisboa;
Jaime Castellanos, casado, Paseo de la Castellana, 66, Madrid,

Espanha;
David Bell, casado, Pearson, 80 Strand, Londres, Inglaterra; e
Javier Ramirez Bañares, casado, Paseo de la Castellana, 66, Madrid,

Espanha;
Fiscal único:
Efectivo: Freire, Loureiro & Associados, SROC, S. A., Edifício

Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa;
Suplente: António Dias & Associados, SROC, S. A., com sede na

morada anterior.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2003404090

CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS
DE CONSUMO DA CIDADE DE LISBOA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 334/20030717; identificação de pessoa colectiva n.º 502902345;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/20030717.

Certifico a constituição da associação em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A associação denomina-se Centro de Arbitragem de Conflitos de
Consumo da Cidade de Lisboa e tem a sua sede no Mercado do Chão
do Loureiro, ao Largo do Chão do Loureiro, em Lisboa.

ARTIGO 2.º

Âmbito

A actividade da associação circunscreve-se à área do município de
Lisboa.

ARTIGO 3.º

Natureza jurídica

A associação, adiante designada por Centro de Arbitragem ou
Centro, é uma pessoa colectiva de direito privado sem fins lucrati-
vos e não prossegue fins políticos ou religiosos.

ARTIGO 4.º

Objecto

O Centro de Arbitragem tem por objecta a resolução de pequenos
conflitos de consumo originados pela aquisição de bens ou serviços
no município de Lisboa, podendo para o efeito desenvolver as ac-
ções adequadas a tal fim, nomeadamente:

a) Manter o regular funcionamento do tribunal arbitral;
b) Estabelecer um serviço de consulta jurídica permanente para

os consumidores, comerciantes e prestadores de serviços;
c) Informar consumidores, comerciantes e prestadores de servi-

ços sobre os seus direitos e obrigações na relação de consumo;

d) Instruir os processos resultantes das reclamações de consumo
recebidas no Centro e encaminhar para as entidades competentes os
que tenham natureza criminal ou de contra-ordenação;

e) Promover a resolução dos conflitos objecto das reclamações
através da mediação, conciliação e arbitragem;

f) Fomentar a adesão das empresas de comércio e serviços da ci-
dade de Lisboa ao regulamento do tribunal arbitral do Centro de
Arbitragem.

ARTIGO 5.º

Duração

O Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Cidade de
Lisboa é constituído por tempo indeterminado.

ARTIGO 6.º

Associados

1 � São sócios fundadores do Centro de Arbitragem:
a) O município de Lisboa;
b) A DECO � Associação Portuguesa para a Defesa do Consumi-

dor;
c) A União das Associações de Comerciantes do Distrito de Lis-

boa.
2 � Podem ainda vir a ser sócios do Centro de Arbitragem pes-

soas colectivas de direito público ou de direito privado com fins não
lucrativos, desde que exista deliberação favorável da assembleia ge-
ral.

ARTIGO 7.º

Órgãos

O Centro de Arbitragem tem os seguintes órgãos sociais:
a) A assembleia geral, constituída por todos os seus associados;
b) A administração, constituída por um presidente e dois vogais

eleitos pela assembleia geral;
c) O conselho fiscal, constituído pelo presidente e dois vogais,

eleitos pela assembleia geral;
d) O conselho técnico financeiro, de natureza consultiva, consti-

tuído pelos subscritores do protocolo de cooperação financeira a
celebrar com o Centro.

ARTIGO 8.º

Funcionamento da assembleia geral

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente duas vezes por ano,
em Março e Novembro, e, extraordinariamente, nas condições fixa-
das no seu próprio regulamento.

2 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa,
por iniciativa sua ou da administração do Centro, por meio de carta
dirigida a cada um dos sócios com, pelo menos, 15 dias de antece-
dência sobre a data da sua realização, na qual será indicado o dia,
hora e local da reunião e respectiva ordem de trabalhos.

3 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação com a presença da totalidade dos sócios fundadores.

4 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
absoluta dos votos dos sócios presentes.

5 � As deliberações da assembleia geral só serão válidas se tive-
rem o voto favorável de dois dos sócios fundadores.

6 � A assembleia geral, se assim o entender e para aprovação do
orçamento e do relatório de execução financeira, ouvirá ou pedirá
parecer ao conselho técnico financeiro sobre estas matérias.

7 � Os membros da administração, do conselho fiscal e do con-
selho técnico financeiro, desde que convocados, participarão sem
direito a voto nas reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Competência da assembleia geral

Compete à assembleia geral:
a) Eleger e destituir os titulares dos órgãos da associação, em

reunião especialmente convocada para esse fim;
b) Nomear um director executivo, que terá a seu cargo a gestão

corrente da associação e as demais funções que lhe forem delegadas
pela administração;

c) Apreciar e votar anualmente, sobre proposta da administração,
no mês de Novembro, o plano de actividades e o orçamento para o
ano civil seguinte, e no mês de Março, o relatório de execução fi-
nanceira e as contas de exercício de cada ano civil;

d) Deliberar sobre eventual retribuição dos membros da adminis-
tração, bem como sobre a retribuição do director executivo, de acordo
com as suas funções;
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e) Aceitar dos associados os bens, serviços e direitos a afectar ao
património do Centro de Arbitragem;

f) Deliberar sobre a admissão de novos sócios, estabelecendo as
respectivas condições;

g) Deliberar sobre a exclusão de sócios;
h) Deliberar sobre as alterações aos estatutos;
i) Deliberar sobre as alterações ao regulamento do tribunal arbi-

tral do Centro de Arbitragem;
j) Fixar o seu próprio regulamento;
l) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja proposto nos

termos deste estatuto e exercer as demais atribuições resultantes da
lei.

ARTIGO 10.º

Funcionamento da administração

1 � A administração é eleita por três anos e presidida alternada-
mente, por períodos de um ano, pelos representantes da Câmara
Municipal de Lisboa, da DECO � Associação Portuguesa para a
Defesa do Consumidor e da União das Associações de Comerciantes
do Distrito de Lisboa.

2 � A administração reúne ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente sempre que convocada por iniciativa de qual-
quer dos seus membros ou pelo director executivo do Centro.

3 � A administração, sempre que as suas reuniões visem questões
de natureza financeira ou sobre o plano de actividades, convocará e
ouvirá em tais reuniões o conselho técnico financeiro, que, porém,
não terá direito a voto.

ARTIGO 11.º

Competência da administração

1 � Compete à administração:
a) Executar as deliberações e recomendações da assembleia geral;
b) Exercer todos os poderes inerentes à administração e repre-

sentação, funções que pode delegar no director executivo;
c) Assegurar o bom funcionamento do Centro de Arbitragem e

recrutar o pessoal necessário ao desenvolvimento da sua actividade,
que lhe ficará subordinado;

d) Analisar e aprovar as propostas de alterações salariais dos
trabalhadores ao serviço do Centro formuladas pelo director exe-
cutivo;

e) Aprovar as propostas do plano de actividades e do orçamento
para cada ano civil, a apresentar à assembleia geral até Novembro
do ano anterior;

f) Aprovar o relatório de execução financeira e as contas de exer-
cício de cada ano civil, a apresentar anualmente em Março à assem-
bleia geral;

g) Propor à assembleia geral as alterações ao regulamento do tri-
bunal arbitral do Centro de Arbitragem;

h) Elaborar o seu próprio regulamento.
2 � Poderão ser delegadas no director executivo as competênci-

as enunciadas nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do presente artigo.
3 � A associação obriga-se pela assinatura conjunta do presiden-

te da administração e de outro membro da administração ou do di-
rector executivo.

ARTIGO 12.º

Competência do conselho fiscal

1 � Compete ao conselho fiscal emitir parecer sobre:
a) Plano de actividades e orçamento;
b) Relatório de execução financeira, balanço e contas;
c) Todos os assuntos que lhe forem submetidos pela assembleia

geral e administração.
2 � Os pareceres referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 devem ser

emitidos no prazo de 15 dias contados desde a data da sua solicita-
ção.

3 � O conselho fiscal poderá participar nas reuniões da adminis-
tração, sempre que o entenda conveniente ou quando a administra-
ção o convocar.

4 � Compete ao conselho fiscal fixar o seu próprio regulamen-
to, tendo em conta as normas constantes nos números anteriores.

ARTIGO 13.º

Competência do conselho técnico financeiro

Compete ao conselho técnico financeiro:
a) Apreciar e eventualmente emitir parecer sobre o relatório de

execução financeira e as contas de exercício de cada ano civil, bem

como sobre o orçamento a aprovar pela assembleia geral para o ano
civil seguinte, sob proposta da administração e nos termos do pro-
tocolo de cooperação financeira;

b) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja solicitado nos
termos deste estatuto;

c) Nomear os seus representantes nas reuniões da administração.

ARTIGO 14.º

Património

1 � O património do Centro de Arbitragem é constituído pelos
bens, serviços e direitos que receber dos sócios mediante aceitação
pela assembleia geral.

2 � Integrarão ainda o património do Centro de Arbitragem os
bens móveis e imóveis que adquirir a título gratuito ou oneroso nos
termos legais.

ARTIGO 15.º

Financiamento do Centro de Arbitragem

O financiamento anual da associação será o que resultar do pro-
tocolo de cooperação financeira a outorgar entre ela e os Ministé-
rios da Justiça, Comércio e Ambiente, o município de Lisboa e even-
tualmente quaisquer outras pessoas colectivas de direito público ou
de direito privado sem fins lucrativos.

ARTIGO 16.º

Receitas

Constituem receitas do Centro:
a) As comparticipações a que alude o artigo anterior;
b) O rendimento de bens próprios e o produto da sua alienação;
c) O rendimento que resulte da contrapartida que venha a ser fi-

xada pelos serviços prestados ao público ou aos sócios;
d) As comparticipações dos seus sócios nas acções que aceitem

promover;
e) Subsídios e comparticipações de outras entidades que venham a

ser aprovados pela assembleia geral;
f) O rendimento que resulte de publicações ou relatórios elabora-

dos pelo Centro de Arbitragem.

ARTIGO 17.º

Dissolução e Liquidação

1 � A associação extingue-se por deliberação da assembleia geral
tomada por maioria de três quartos do número de todos os mem-
bros.

2 � Em caso de extinção, o património da associação existente
à data da deliberação de dissolução terá o destino fixado pela assem-
bleia geral, com respeito dos acordos celebrados com vista à consti-
tuição do Centro de Arbitragem.

ARTIGO 18.º

Disposições finais

1 � Sem prejuízo da faculdade conferida à assembleia geral de, a
qualquer momento, alterar os presentes estatutos, estes serão revis-
tos uma vez decorridos três anos sobre a constituição da associação.

2 � Em tudo quanto não esteja expressamente previsto nestes
estatutos, a associação reger-se-á pelos regulamentos internos e, no
omisso, pela lei geral.

ARTIGO 19.º

Disposições transitórias

1 � Os trabalhadores contratados pela DECO para, de acordo
com o protocolo celebrado em 1988, desempenharem funções rela-
tivas à instalação e execução do projecto piloto de arbitragem que
deu origem ao Centro serão transferidos para o quadro de pessoal da
associação agora constituída, mantendo todos os direitos inerentes
ao seu contrato de trabalho e resultantes da sua antiguidade.

2 � A DECO transmite para o Centro de Arbitragem a titulari-
dade dos contratos celebrados em função das obrigações que assumiu
no protocolo de acordo que deu origem à actividade do Centro de
Arbitragem, enquanto projecto piloto.

3 � A DECO transmite para o Centro de Arbitragem todos os
bens móveis e subsídios que adquiriu ou recebeu para o desenvolvi-
mento da actividade do Centro.
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4 � Compete ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa con-
vocar a primeira assembleia geral após o acto de constituição da
associação.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377183

ALEXTOMA � VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1671/901025; identificação de pessoa colectiva n.º 502435321;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 42/20021031.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação e reforço do capital e alteração do contrato quan-

to aos artigos 1.º, 5.º e 6.º
Reforço: 180,32 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos

accionistas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade mantém a firma ALEXTOMA � Venda e Ad-
ministração de Bens, S. A., e tem a sede na Alameda das Linhas de
Torres, 262-A, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � A administração poderá transferir a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar delegações, su-
cursais ou qualquer outra forma de representação.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 75 000 euros,
representado por 15 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � Salvo se diferentemente for deliberado em assembleia geral,
os accionistas terão preferência na subscrição de qualquer aumento
de capital.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por acções ao portador no
valor nominal de 5 euros cada uma, em títulos de 1, 5, 10, 20, 50
e 100 acções.

2 � Os títulos representativos das acções serão assinados pelo
administrador único, podendo a assinatura ser aposta por chancela.

3 � A requerimento do respectivo titular e a expensas dele, as
acções são convertíveis em acções nominativas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377272

A. C. NIELSEN PORTUGAL � ESTUDOS
DE MERCADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1619/900604; identificação de pessoa colectiva n.º 502357886;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 19/20030630.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de membros do conselho de administração em 1 de

Outubro de 2002.
Mário Rafael Leeser, Clos de Differdange, 14, 1410 Waterloo,

Bélgica, e Denis David Medermott, Avenue de Scarables, 16, 1000
Bruxelas, Bélgica.

Prazo: até final do triénio em curso de 2001-2003.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2003578528

ATELIER DO CHIADO, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1656/900321; identificação de pessoa colectiva n.º 502313374;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 32/20030701.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 40 000 euros, sendo

18 702,40 euros por incorporação de reservas e 21 297,60 euros em
dinheiro, subscrito pelos sócios em partes iguais.

Artigos modificados: 1.º e 3.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Atelier do Chiado � Arquitec-
tos, L.da, e tem a sua sede na Rua Nova da Trindade, 1, 2.º, lado
esquerdo, freguesia do Sacramento, concelho de Lisboa.

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 social 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 participações e consórcios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração social
e acha-se dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de 50 000
euros, uma de cada um dos sócios, Fernando Alberto Nunes da Silva
Bugalho e Maria Cristina Pinto da França Salvador Bugalho.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
mediante deliberação tomada por unanimidade pelos sócios, até ao
montante de 150 000 euros.

3 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377256

AUTO-TÁXIS AUGUSTO & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1494/810721; identificação de pessoa colectiva n.º 500516898;
inscrições n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 86 e 87/
20020328.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios em partes iguais.
Designação de gerentes, em 27 de Março de 2002:
Fernando Rosa da Silva Fernandes e Orlando Rosa da Silva Fer-

nandes.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a soma de duas quotas no valor nominal de 2500
euros cada uma, sem determinação de parte ou direito a Maria do
Carmo Cipriano Rosa Fernandes, Orlando Rosa da Silva Fernandes e
Fernando Rosa da Silva Fernandes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377205

A. AMADO ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1503/810817; identificação de pessoa colectiva
n.º 500862273; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
69/20020326.
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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 pelos só-

cios, com as quantias, respectivamente, de 301 446$, 100 482$ e
100 482$.

1 � Alice Santa Bernardina de Sousa Amado Rosa.
2 � Luís Miguel de Sousa Amado Rosa.
3 � Vítor Hugo de Sousa Amado Rosa.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, sendo uma quota de 3000 euros
e duas quotas iguais de 1000 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377213

ADRIANO & JÚLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 143/900509; identificação de pessoa colectiva n.º 502346663;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 235/20011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondendo à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros
cada uma, uma de cada sócio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377221

AMÉRICO & JOAQUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 527/800711; identificação de pessoa colectiva n.º 501061592;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 45/20020327.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 2.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios com as quantias, respectivamente, de 530 121$ e 72 289$.
1 � Águeda Gomes Dias de Brito.
2 � Maria Madalena Gomes Carvalho.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma do valor nominal de 4400 euros, pertencente à sócia Águeda
Gomes Dias de Brito, e a outra do valor nominal de 600 euros,
pertencente à sócia Maria Madalena Gomes Carvalho.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377078

ATELIER � DIFUSOR DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1275/900131; identificação de pessoa colectiva
n.º 502303166; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
300/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios abaixo

mencionados, na proporção das suas quotas:
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3500
euros, de Olavo Benedito Estevinho Dias, e outra de 1500 euros, de
Carlos Filipe da Silva Afonso.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377124

ÂNGELO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1326/900130; identificação de pessoa colectiva n.º 502280638;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 137/20011219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377132

DECO � MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1408/900315; identificação de pessoa colectiva n.º 502310715;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/20020201.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital, alteração do contrato quanto ao arti-

go 3.º e designação de gerente, em 11 de Maio de 2001.
Gerente designado: o sócio José Manuel Pires Mouronho.
Completa-se: também foi alterado o artigo 1.º
Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade adopta a firma DECO � Moda, L.da, e tem a sede na
Rua de Eugénio Salvador, lote 9, loja B, freguesia do Lumiar, conce-
lho de Lisboa.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
22 445 euros e 90 cêntimos, representado por três quotas: uma de
11 222 euros e 95 cêntimos, pertencente à sócia Maria Adelaide de
Moura Gago da Silva Mouronho, outra de 7481 euros e 97 cêntimos
e outra de 3740 euros e 98 cêntimos, ambas pertencentes ao sócio
José Manuel Pires Mouronho.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377175

ARAÚJO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1668/900515; identificação de pessoa colectiva n.º 502348070;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 56/20020327.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios com as quantias, respectivamente, de 225 903$75, 225 903$75
e 150 602$50.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 1875 eu-
ros, pertencente ao sócio Mário Alberto Carvalho de Araújo; uma
de 1875 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Ferreira Valido,
e uma de 1250 euros, pertencente à sócia Maria Raquel Carvalho
Araújo Duarte.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377264

ENTREPOSTO GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1424/900214; identificação de pessoa colectiva n.º 502290927;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da apresenta-
ção: 6/20020515.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do conselho de administração e do conselho fiscal

para o ano 2002, por deliberação de 25 de Março de 2002.
Conselho de administração:
Presidente: Luís Manuel Ferrer Tavares Serra Campos, Rua do Dr.

Alfredo da Costa, 5, 12.º, direito, Miraflores, Algés;
Vice-presidente: Jorge Alberto Lélis Vicente da Cruz, Praça de José

Queirós, 1, Lisboa;
Vogais:
António José de Figueiredo Duarte Guerreiro, Travessa do Pote

d�Água, 8, 3.º, Lisboa;
Alberto Luís Urbano Veiga de Macedo, Praça de José Queirós, 1,

Lisboa;
Mário Fernandes Seca, Rua do Dr. Alfredo da Costa, 9, 1.º, direi-

to, Lisboa;
Conselho fiscal:
Presidente: Rui Manuel Cabral Teles Palhinha, Rua do Marquês da

Fronteira, 111, 4.º, esquerdo, Lisboa;
Vogais:
Oliveira Reis e Associados, SROC, Avenida de Ressano Garcia, 239,

1.º, frente, Lisboa;
Paulo Fernando de Noronha Gamito de Faria, Rua de José Ricardo

Xavier, Quinta da Telheira, Quinta do Anjo, Palmela;
Suplente: José Barata Fernandes, revisor oficial de contas, Urba-

nização da Quinta Nova, Rua D, lote 9, 5.º, esquerdo, Odivelas.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000238000

BERTELSMANN PORTUGUESA, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6755/970627; identificação de pessoa colectiva n.º 503907227;

averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 62 e 63/20020118.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Rui Manuel Monteiro de Oliveira

Beja, por ter renunciado em 31 de Dezembro de 2001.
Nomeação de gerente, por deliberação de 31 de Dezembro de 2001.
João Maria Trigueiros de Sousa Alvim, Avenida da Dinamarca,

199, Estoril, Cascais.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000237999

ERLIS TRADING � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 445/890321; identificação de pessoa colectiva n.º 502127341;
inscrição n.º 4, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1
à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
6, 8, 11 e 12/20020314.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerentes, em 17 de Janeiro de 1989:
Peter Manuel Miranda Janson, Rua do Campo Alegre, 156, 2.º,

direito, Porto, e Carlos Alberto de Matos Beleza, Rua de João de
Freitas Branco, 36, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Ambos designados pela sócia BELETRANS � Transitários, L.da

Cessação das funções do gerente Vítor Manuel Matos Caetano,
por renúncia, em 6 de Junho de 1989.

Cessação das funções do gerente Peter Manuel Miranda Janson,
por destituição, em 17 de Agosto de 1999.

Designação de gerente, em 19 de Agosto de 1999, de Artur José
Moncado Xavier.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000237998

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1361/900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502311100;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24, averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 24 e averbamento n.º 4 à inscrição n.º 23; números e data das
apresentações: 149, 150 e 151/011220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções de Javier Ramirez Bañares, por renúncia,

em 19 de Dezembro de 2001.
Cessação das funções de Nuno António de Moser Leitão, por re-

núncia, em 19 de Dezembro de 2001.
A administradora Recoletos Grupo de Comunication, S. A. (an-

teriormente denominada Recoletos Compañia Editorial, S. A.),
designou Javier Ramirez Bañares, casado, Paseo de La Castellana,
66, Madrid, para exercer o cargo em nome próprio, em substitui-
ção de Javier Albacar Rodriguez, por renúncia, em 19 de Dezem-
bro de 2001.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000237996

BENEDITIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8684/991206; identificação de pessoa colectiva n.º 504775286;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 105 e 106/20011211.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente António da Silva Maurício, por

renúncia, em 2 de Maio de 2001.
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Designação de gerente, em 2 de Maio de 2001, de Carlos Alberto
Marques de Oliveira, Rua de José Falcão, 3, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000237995

ESPAÇO TEJO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1676/920514; identificação de pessoa colectiva n.º 502765518;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 41/20020306. 6 de
Março de 2002 � Prestação contas de 1999 e 2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000 e ainda
que foi registado o seguinte:

Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Alteração
Reforço: 3004,81 euros, realizado em dinheiro pelas sócias, na

proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em
dinheiro e dividido em duas quotas: uma de 3750 euros, pertencente
à sociedade P & I � SGPS, S. A., e outra de 1250 euros, pertencen-
te à sociedade I. P. G. � Investimentos, Participações e Gestão, S.
G. P. S., S. A.

2 � O capital social poderá ser aumentado, uma ou mais vezes,
por maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital
social, gozando os sócios de preferência nos aumentos a realizar em
dinheiro, na proporção das suas quotas.

3 � Por deliberação unânime dos sócios, podem os aumentos, ou
alguns deles, no todo ou em parte, ser subscritos e realizados por
terceiros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000237994

ESPAÇO DÁ � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1689/811023; identificação de pessoa colectiva n.º 501202838;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20020218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a duas quotas de 2500 euros cada uma, perten-
cente uma a cada um dos sócios, Hélder da Palma Miguel e Almerin-
da da Conceição Palma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000237993

ACETE � REPRESENTAÇÕES � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1642/900320; identificação de pessoa colectiva n.º 502314761;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 12 e 13/20020130.

Certifico que foi registado seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de Miguel Bombarda, 21, 4.º,

direito, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios, com as quantias, respectivamente, de 401 928$ e 100 482$.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens que constituem o activo da empresa e
corresponde à soma das quotas dos sócios: uma quota de 4000 euros,
pertencente a Carlos Alberto Antunes Nobre, e uma quota de 1000
euros, pertencente a Maria Teresa Machado dos Santos Nobre.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000237992

AMOGESTE � CONTABILIDADE, ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1589/900313; identificação de pessoa colectiva n.º 502311010;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/20020211.

Certifico que foi registado seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 12 050$, realizado em dinheiro e subscrito por ambas as

sócias, em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e corres-
ponde à soma de duas quotas de 12 500 euros cada uma, pertencen-
tes uma a cada uma das sócias, Maria Isabel Gomes de Oliveira Soei-
ro e Felisbela Dias Canha Duarte.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000237991

A. C. NIELSEN PORTUGAL � ESTUDOS
DE MERCADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1619/900604; identificação de pessoa colectiva n.º 502357886;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 27/20020411.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da administradora Ellenore O�Hanrahan, por

renúncia, em 2 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000237990

LISBOA � 2.A SECÇÃO

H. VARELA � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 602/20020819; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506207919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20020819.

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

1.º

A sociedade adopta a firma H. Varela � Construção Civil, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Maria Alice, lote 3, 5.º, C,
freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, identificação de pessoa
colectiva P 506207919, actividade 45211 (válido até 5 de Dezem-
bro de 2002).

§ único. A sociedade, por simples deliberação do titular, poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação, quer em Portugal quer no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públicas.

3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota pertencente ao sócio único,
Henrique Borges Varela.

4.º

A sociedade inicia a sua actividade a partir da presente data e
funcionará por tempo indeterminado.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, Hen-
rique Borges Varela, com ou sem remuneração, ficando o mesmo
desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

Conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368354

J. L. PINTO BASTO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 654/20020918; identificação de pessoa colectiva
n.º 505450682; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20020918.

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 J. L. Pinto Basto �
Prestação de Serviços Informáticos, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto as seguintes actividades: prestação
de serviços informáticos; prestação de serviços nas áreas do marke-
ting e da publicidade; prestação de serviços relacionados com a pro-

dução, gestão e comercialização de todo o tipo de eventos, nomea-
damente relacionados com a actividade musical, do cinema, despor-
to, cultura, economia, finanças e política, bem como toda a activi-
dade publicitária com esta relacionada; prestação de serviços de gestão,
administração, comercialização ou marketing de empreendimentos
imobiliários ou turísticos; importação, exportação e comercializa-
ção de todo o género de bens, designadamente bens de consumo e
produtos manufacturados.

No exercício da sua actividade social, a sociedade pode não só
participar no capital de outras sociedades, mas também adquirir e
alienar participações no capital de outras sociedades, ainda que, tan-
to no caso como noutro, tais sociedades tenham objecto social dife-
rente, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a
quaisquer agrupamentos complementares de empresas, associações em
participação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante e
participar na sua administração e fiscalização.

ARTIGO 4.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade terá a sua sede na Praça do Príncipe Real, 23,
3.º, esquerdo, freguesia de São Mamede, no 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

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio, José Luís Deslandes Pinto Basto.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

O sócio único poderá realizar prestações suplementares de capital
até ao montante máximo global de 50 000 euros.

CAPÍTULO III

Decisões da sócia única, gerência e fiscalização

ARTIGO 7.º

Decisões da sócia única

O sócio único exercerá as competências das assembleias gerais das
sociedades por quotas, cabendo-lhe decidir sobre todas as matérias
que, por lei imperativa ou supletiva, a estas sejam atribuídas.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A administração e 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 pelo sócio único, com
ou sem remuneração e com ou sem dispensa de caução, conforme
for por esta decidido.

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 duração do mandato dos gerentes é de quatro anos.
4 � Fica, desde já, nomeado gerente da sociedade o sócio, José

Luís Deslandes Pinto Basto, para o quadriénio de 2001-2004, o qual
não aufere, nem auferirá, qualquer remuneração pelo exercício do
seu cargo.

ARTIGO 9.º

Forma de obrigar

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
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b) Pela assinatura de um ou mais procuradores, nos termos da
respectiva procuração.

ARTIGO 10.º

Fiscalização

Quando se verificarem as situações previstas no n.º 2 do artigo
262.º do Código das Sociedades Comerciais, a sociedade designará
um revisor oficial de contas para proceder à fiscalização das suas
contas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 11.º

Lucros

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for decidida pela só-
cia única, podendo, inclusive, não ser distribuídos na íntegra.

ARTIGO 12.º

Contratos entre a sócia única e 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
o sócio único e a sociedade, de todos os contratos, incluindo contra-
tos de suprimento, que venham a revelar-se necessários ou conveni-
entes para a prossecução do objecto social.

Conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001106629

HABIFENUS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8736/980405; identificação de pessoa colectiva n.º 504268767;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/200206126.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Santa Marta, 68, 3.º, freguesia

do Coração de Jesus, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368494

LIMPASERVE, SERVIÇOS E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8775/981118; identificação de pessoa colectiva n.º 504650866;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
42 OF./20021016.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Arménio Dias Videira, por ter

renunciado em 22 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim Azevedo Fontes. 2006368508

GEMINIPA � CONSULTORIA DE GESTÃO
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 308/20020424; identificação de pessoa colectiva
n.º 506088316; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 5 e 6/20030721.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes José Gomes Paias e Filipe Bote-

lho Granjo Paias, por terem renunciado em 18 de Julho de 2003.
Nomeação de gerente, por deliberação de 18 de Julho de 2003, de

Maria Manuel Botelho Pires Granjo Paias.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368109

GEMINIPA � CONSULTORIA DE GESTÃO
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 308/20020424; identificação de pessoa colectiva
n.º 506088316; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020424.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GEMINIPA � Consultoria de
Gestão e Marketing, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Praça de São Fran-
cisco de Assis, 1, 1.º, esquerdo, freguesia de Carnide, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, produção, embala-
mento, importação e exportação, por grosso, de produtos de nutri-
ção, galénicos e farmacêuticos, comércio, importação, exportação
e representação de artigos de vestuário e acessórios, relojoaria, joa-
lharia, ourivesaria, artigos de decoração e artesanato e brindes. Com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e outros
investimentos imobiliários, nomeadamente arrendamento. Consul-
toria de gestão, marketing, publicidade, imagem, informática, tec-
nologias de informação, telecomunicações e recursos humanos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 1700 euros, pertencente ao sócio José Gomes
Paias, e duas iguais, no valor nominal de 1650 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Ricardo Botelho Granjo Paias e
Filipe Botelho Granjo Paias.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é gerida e representada por um ou mais geren-
tes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, podendo ser nomeados estranhos à sociedade por delibe-
ração dos sócios.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios José Gomes
Paias e Filipe Botelho Granjo Paias.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

4 � Compreendem-se nos poderes da gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais para a socieda-

de, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais.

ARTIGO 5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas, se reali-
zada a favor de quem não seja titular de quota, depende de prévia
autorização da sociedade, tendo a sociedade, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, em segundo, direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e independentemente da
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forma jurídica, ainda que reguladas por leis especiais ou em agrupa-
mentos complementares de empresas.

Conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 20006368095

NUNO LAVADINHO � AVALIAÇÃO E CONSULTADORIA
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 241/20020401; identificação de pessoa colectiva
n.º 506030539; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020401.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nuno Lavadinho � Avaliação e
Consultadoria Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Frederico George, 29,
rés-do-chão, B, Telheiras, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a avaliação de imóveis, consultado-
ria imobiliária, gestão de condomínios e imóveis, avaliação de pro-
jectos de investimento imobiliário, avaliação de terrenos.

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.

Sócio: Nuno António de Oliveira Lavadinho.

Conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368087

HMJ CONSULTING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 239/20020328; identificação de pessoa colectiva
n.º 506003388; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020328.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HMJ Consulting, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Pólo Tecnológico de
Lisboa, lote 1, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consulto-
ria estratégica e mediação tecnológica.

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
complementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte,
com aquele que a sociedade está exercendo.

Sócio: Henrique Francisco Vieira de Almeida Machado Jorge.

Conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368079

INFAN-COR � ESTÚDIO FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9250/990601; identificação de pessoa colectiva n.º 504087886;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 46/20020724.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001 e foi ainda regis-
tado o seguinte:

Deslocação da sede para a Alameda de Roentgen, 4, Lisboa, fre-
guesia do Lumiar.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368516

INVESTIMENTO DIRECTO � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9257/990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504312189;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 45 e 46/20030219.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador José Filipe Esteves Saraiva

Santos, por ter renunciado em 29 de Novembro de 2002.
Nomeação de um administrador para o triénio em curso de 2002-

-2004, por deliberação de 27 de Dezembro de 2002.
Teresa João Cesário Cordeiro Simões, Rua de Henrique Pusão, 432,

Senhora da Hora.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001014970



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 270 � 21 de Novembro de 200325 108-(44)

LAGUNA � SGPS S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5727/950803; identificação de pessoa colectiva n.º 503466859;
inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 12/20030801.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação, mediante a transferência global

do património.
Sociedades incorporadas: EDISPORT � SGPS, S. A., com sede na

Avenida de João Crisóstomo, 72, Lisboa, e LAGUNA � SGPS, S.
A.

Sociedade incorporante: INVESTEC � SGPS, S. A., com sede na
Avenida de João Crisóstomo, 72, Lisboa.

Aumento de capital na sociedade incorporante para 20 013 805
euros e alteração do artigo 6.º do contrato.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005978736

INFOBOOK � COMÉRCIO DE LIVROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 542/20020724; identificação de pessoa colectiva
n.º 506229025; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 27/20030801.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2002 e foi ainda regis-
tado o seguinte:

Cessação de funções do gerente de António Fradique Bastos Aguiar,
por ter renunciado em 31 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005961019

GENTIL & SAMPAIO, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 556/20020729; identificação de pessoa colectiva
n.º 506190366; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/
20020919.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, por deliberação de 1 de Agosto de 2002.
Gerentes designados: Diana Pereira dos Reis Gentil Quina Freitas

do Amaral e Marta Ferreira de Paiva Gentil Quina Saluce de Sam-
paio

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001107145

NEVES & VERA-CRUZ � SOCIEDADE
FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 573/20020802; identificação de pessoa colectiva
n.º 506163717; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20020802.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Neves & Vera-Cruz � Sociedade
Farmacêutica, L.da

2 � A sede social é na Rua de Coelho da Rocha, 119, em Lisboa,
freguesia do Santo Condestável.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a exploração de estabelecimento
de farmácia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma de 4900 euros, pertencente à
sócia Ruth Rosário Cardoso Neves, e outra de 100 euros, pertencen-
te ao sócio José Jorge Vera-Cruz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, dispensada de caução, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado, fica a cargo de um ou mais gerentes, só-
cios ou não, a nomear em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, ou
com a de um procurador da sociedade, no âmbito dos poderes

3 � Os poderes do gerente não compreendem a prestação de
garantias, reais ou pessoais, a dívidas de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse próprio da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; a cessão
a estranhos, porém, fica dependente do consentimento da socieda-
de, a quem é reservado o direito de preferência, direito que se devol-
verá, aos sócios não cedentes, se aquela dele não quiser usar.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quer
por acordo com o próprio titular, quer compulsivamente, nos casos
regulados na lei e ainda nas seguintes situações:

a) Se o sócio, seu titular, for julgado falido ou insolvente;
b) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida ou, por qual-

quer forma, tenha sido, ou tenha de ser, arrematada, adjudicada ou
vendida em consequência de processo judicial ou administrativo;

c) Sempre que o seu titular não cumpra as obrigações sociais ou as
deliberações tomadas em assembleia geral;

d) Quando, em caso de divórcio ou separação judicial de um dos
sócios, a quota não seja adjudicada, exclusivamente, ao respectivo
titular.

2 � A contrapartida da amortização será o valor que couber à
quota, segundo o último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Os lucros de exercício, depois de deduzida a reserva legal, terão o
destino que for deliberado em assembleia geral.

Gerente: Luís Filipe da Graça Coelho.

Conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368265

LOFTARTE � PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 460/20020626; identificação de pessoa colectiva
n.º 506137570; inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 14 e 15/20021202.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao corpo do

artigo 4.º
Reforço: 107 100 euros, em dinheiro, subscrito pelos actuais ac-

cionistas.
Deslocação da sede para a Avenida de Miguel Bombarda, 70, 1.º,

freguesia de Nossa Senhora de Fátima.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá emitir obrigações nominativas e ao portador,
nos termos das disposições legais aplicáveis e nas condições fixadas
por deliberação da assembleia geral.

§ 1.º A deliberação referida no corpo deste artigo deve ser toma-
da por maioria dos votos dos accionistas presentes e representados.

§ 2.º Os títulos definitivos ou provisórios representativos das
obrigações serão assinados pelo presidente do conselho de adminis-
tração e por um administrador, podendo as assinaturas ser apostas
por chancela, ou pelo administrador único.

§ 3.º Os accionistas terão direito de preferência na subscrição das
obrigações, na proporção das acções que possuírem.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368176

JÚLIO AGUIAR DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 476/20020702; identificação de pessoa colectiva
n.º 505949369; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20020702.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Júlio Aguiar dos Santos, L.da, com sede
na Rua do Professor Mira Fernandes, lote 10, letra A, em Lisboa,
freguesia do Beato.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto oficina de vendas e restauros de
mobiliário, antiguidades e decorações. Marcenaria, molduras e pin-
turas.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
respondente à soma de três quotas: uma no valor nominal de 1500
euros, pertencente ao sócio Júlio Aguiar dos Santos; uma no valor
nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Maria Alice Monteiro
Ferreira Aguiar dos Santos, e uma no valor nominal de 2000 euros,
pertencente ao sócio Júlio Fausto Monteiro Ferreira Aguiar dos San-
tos.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios Maria
Alice Monteiro Ferreira Aguiar dos Santos e Júlio Fausto Monteiro
Ferreira Aguiar dos Santos, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios, em segun-
do, do direito de preferência.

Conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368214

JOSÉ MARIA FONSECA CARDOSO � INSTALAÇÃO
DE ESTORES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 477/20020702; identificação de pessoa colectiva
n.º 506070719; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20020702.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Maria Fonseca Cardoso �
Instalação de Estores � Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cima de Chelas, 5-A,
freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de confecção, montagem
e instalação de estores.

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 único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence ao único sócio ou a não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for decidido em assembleia
geral.

1 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é necessária a intervenção de um
gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, José Maria Fonseca
Cardoso.

ARTIGO 5.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.

Sócio: José Maria Fonseca Cardoso.

Conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368222

LAGUNA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5727/950803; identificação de pessoa colectiva n.º 503466859;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25, inscrição n.º 28 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 10, 11 e
12/20021223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Pedro Manuel dos Santos

Guerreiro Madeira, por ter renunciado em 2 de Agosto de 2002.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, para o

triénio de 2003-2005, por deliberação de 29 de Outubro de 2002.
Conselho de administração:
Presidente: Paulo Jorge dos Santos Fernandes, Jardins da Gandari-

nha, Rua A-1, Cascais;
Vogais:
João Manuel Matos Borges de Oliveira, Rua do Crasto, 628, ha-

bitação 5-1, Porto;
Tiago Miguel Pereira dos Reis Cortez, Quinta das Barradas, bloco

B, 5-Z, Carnide, Lisboa;
José Diogo Nunes Madeira;
Luís Manuel Castilho Godinho Santana, Rua dos Jacarandás, lote

37, Vila Nogueira de Azeitão, Azeitão;
Fiscal único: Magalhães, Neves e Associados, SROC, Amoreiras,

torre 1, 7.º, Lisboa;
Suplente: Freire, Loureiro e Associados, SROC, com sede na mo-

rada anterior.
Deslocação da sede para a Avenida de João Crisóstomo, 72, fre-

guesia de Nossa Senhora de Fátima.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001188536

LAGUNA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5727/950803; identificação de pessoa colectiva n.º 503466859;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 28 e inscrição n.º 29; números e
data das apresentações: 17 e 18/20030718.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores José Diogo Nunes Ma-

deira e Tiago Miguel Pereira dos Reis Cortez, por terem renunciado
em 31 de Maio de 2003.
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Nomeação de dois administradores até final do mandato em curso
de 2003-2005, por deliberação de 20 de Fevereiro de 2003.

Carlos Fernando de Carvalho Barbosa da Cruz, Rua de Vítor Cordon,
10-A, 5.º, Lisboa.

António Manuel Simões Silva, Rua de Elias Garcia, 279, 3.º, di-
reito, Amadora.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005896632

J. PEREIRA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 492/20020708; identificação de pessoa colectiva
n.º 506182290; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20020708.

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

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma J. Pereira Oliveira, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Atalaia, 88, freguesia
da Encarnação, concelho de Lisboa.

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

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto: estofos e decorações.

4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500 eu-
ros, pertencente ao sócio José Pereira de Oliveira, e uma de 500 eu-
ros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Perdigão de Oliveira.

2 � Mediante prévia deliberação dos sócios, a sociedade poderá
adquirir participações sociais em sociedades com objecto diferente
do seu, em sociedades reguladas por lei especial e em agrupamentos
complementares de empresas.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo do sócio José Pereira de Oliveira,
desde já designado como gerente.

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

Conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368249

FIRMESEGUR � SEGURANÇA PRIVADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 575/20020805; identificação de pessoa colectiva

n.º 506266788; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 26 e 27/20030819.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Fernando Amílcar da Gama Al-

vim, por ter renunciado em 18 de Março de 2003.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e corpo do artigo 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 124 707 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota
no valor nominal de 41 569 euros, pertencente à sócia Maria Lu-
ciana Sá Silva de Brito, e outra quota no valor nominal de 83 138
euros, pertencente ao sócio Diamantino Martins Santos de Brito.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nome-
ado gerente o sócio Diamantino Martins Santos de Brito.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005967661

IBERVOICE � TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 326/20020503; identificação de pessoa colectiva
n.º 505910322; inscrição n.os 2 e 3; números e data das apresenta-
ções: 8 e 9/20030526.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 2.º, 7.º, 8.º, n.º 2, ponto

1, 10.º, 13.º, n.º 4, 16.º, 17.º, corpo, e 18.º
Nomeação do conselho de administração até final do quadriénio

em curso de 2002-2005, por deliberação de 19 de Março de 2003.
Conselho de administração:
Presidente: Luís Manuel de Jesus Silvestre Barradas Dias, Urbani-

zação Quinta de São João, lote 79, Milharado;
Vogais:
Maria João Sant�Ana Medeiros Gomes Mota; e
Paulo Alexandre Gomes da Silva Inácio, Avenida de 25 de Abril,

36, 4A, Almada.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade terá a sua sede na Avenida Projectada ao Pro-
longamento da Avenida dos Combatentes, lote C-7, loja D, em Lis-
boa, na freguesia de Carnide.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede e estabelecer delegações ou qualquer outra forma de representa-
ção social que julgar necessária ou conveniente aos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

Os títulos representativos das acções, bem como os das obriga-
ções, serão assinados por dois administradores, podendo as assinatu-
ras ser reproduzidas por meios mecânicos, desde que autenticadas com
o selo branco da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � O accionista que pretenda converter uma parte ou a totali-
dade das suas acções nominativas em acções ao portador deverá
comunicar o seu propósito à sociedade, por carta dirigida ao conse-
lho de administração, no qual indicará o número de acções a con-
verter.

ARTIGO 10.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.
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ARTIGO 13.º

.......................................................................................................
4 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da

assembleia apenas por um membro do conselho de administração,
pelo cônjuge, por um ascendente ou descendente do accionista ou
por outro accionista.

ARTIGO 16.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros eleitos em
assembleia geral por períodos de quatro anos e reelegíveis uma ou
mais vezes.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará de entre os membros deste o respectivo presidente.

3 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser caucio-
nada no montante de 5000 euros e por alguma das formas permiti-
das por lei. Esta caução poderá ser dispensada ou alterada por deli-
beração da assembleia geral que proceder à eleição do conselho de
administração.

ARTIGO 17.º

Ao conselho de administração competem os mais amplos poderes
de gestão, praticando todos os actos e exercendo todas as funções
necessárias à realização do objecto social e, em especial:

a) (Mantém-se.)
b) (Mantém-se.)
c) (Mantém-se.)
d) (Mantém-se.)
e) (Mantém-se.)
f) (Mantém-se.)
g) (Mantém-se.)

ARTIGO 18.º

A sociedade fica obrigada pelas assinaturas de quaisquer dois mem-
bros do conselho de administração ou de um ou mais mandatários,
dentro dos poderes atribuídos pela respectiva procuração.

Que, em tudo o mais, se mantém o referido pacto social.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002086818

INVESTEC � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3210/920703; identificação de pessoa colectiva n.º 502801034;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 20/20030721.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único para o

triénio de 2003-2005, por deliberação de 31 de Março de 2003.
Conselho de administração:
Presidente: Paulo Jorge dos Santos Fernandes, Jardins da Gandari-

nha, 1, 1.º, A, Cascais;
Vogais:
João Manuel Matos Borges de Oliveira, Rua do Crasto, 628, ha-

bitação 51, Porto;
Pedro Macedo Pinto de Mendonça, Rua de Damão, 15, Caxias;
Luís Manuel Castilho Godinho Santana;
Laurentina da Silva Martins, Praceta do Miradouro, 2, 5.º, direi-

to, Alfragide;
Fiscal único: Freire, Loureiro & Associados, SROC;
Suplente: Magalhães, Neves & Associados, SROC.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005103659

INVESTEC � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3210/920703; identificação de pessoa colectiva n.º 502801034;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 11/20030801.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação, mediante a transferência global

do património.
Sociedades incorporadas: EDISPORT � SGPS, S. A., Avenida de

João Crisóstomo, 72, Lisboa, e LAGUNA � SGPS, S. A., Alameda
das Linhas de Torres, 151, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Sociedade incorporante: INVESTEC � SGPS, S. A.
Aumento de capital na sociedade incorporante para 20 013 805

euros e alteração do artigo 6.º do contrato.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005960900

NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 400/20020527; identificação de pessoa colectiva
n.º 975200585; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 4/20020627.

Certifico que foi registado o seguinte:
O capital da sociedade é de 90 210 100 euros.
A sede passou a ser em Alcobendas, Madrid, Parque Empresarial

La Moraleja, Av. de Europa, 18.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368141

LUSO PARTNERS � SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 401/20020528; identificação de pessoa colectiva
n.º 505726394; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/
20030729.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação, mediante a transferência global

do património da sociedade incorporada Luso Partners � Sociedade
Gestora de Patrimónios, S. A., com sede na Rua de São Julião, 30,
Lisboa.

Aumento de capital na sociedade incorporante Luso Partners �
Sociedade Corretora, S. A., no montante de 260 000 euros.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368150

LSMS, INVESTIMENTOS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 343/20020508; identificação de pessoa colectiva
n.º 505861062; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
20020508.

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

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma LSMS, Investimentos, SGPS, L.da

2 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Rua de Joshua Benoliel,
6, 4.º, letra B, freguesia de Santa Isabel, podendo ser transferida,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples
deliberação da gerência.

3 � A gerência poderá criar ou encerrar, em qualquer parte do
território nacional ou estrangeiro, agências, estabelecimentos, dele-
gações, sucursais ou outras formas de representação que se mostrem
necessárias para a prossecução do objecto social.
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ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
sociedades como forma indirecta de exercício de actividades econó-
micas.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital da sociedade é de 50 000 euros, dividido em três quotas:
a) Maria Perpétua Ferreira Bordallo da Silva, com uma quota no

montante de 1000 euros;
b) Luís Augusto da Silva, com uma quota no montante de 1000

euros;
c) CINVESTE, SGPS, S. A., com uma quota no montante de 48 000

euros.
ARTIGO 4.º

Representação da sociedade

A gestão da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
ou fora dele, activa ou passivamente, compete aos gerentes, que
constituirão a gerência.

ARTIGO 5.º

A gerência

1 � A gerência da sociedade caberá a dois ou mais gerentes, só-
cios ou estranhos, eleitos por deliberação da assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme aquilo
que for deliberado pela assembleia geral.

3 � O mandato dos gerentes terá a duração de três anos, sendo
permitida a sua reeleição uma ou mais

4 � Compete à gerência, sem prejuízo das demais competências
que lhe são atribuídas pela lei e por estes estatutos, gerir todos os
negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto
social, incluindo realizar operações sobre bens móveis sujeitos a regis-
to ou bens imóveis e estabelecimentos comerciais, podendo adquiri-
-los, aliená-los ou onerá-los.

5 � Para que os gerentes possam exercer, por conta própria ou
alheia, actividade concorrente com a da sociedade é sempre neces-
sária a obtenção do consentimento dos sócios, ainda que o exercício
da actividade seja anterior à nomeação do gerente.

ARTIGO 6.º

Assinaturas

1 � A sociedade ficará validamente obrigada pela assinatura de
dois gerentes, ou por um gerente e um procurador da sociedade com
poderes bastantes.

2 � Tratando-se de actos de mero expediente, bastará a assina-
tura de um gerente ou de um procurador da sociedade.

3 � Ficarão pessoalmente responsáveis para com a sociedade os
gerentes que obrigarem esta em actos ou contratos estranhos ao seu
objecto, designadamente em fianças, avales, abonações ou letras de
favor.

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas directamente por
qualquer gerente por meio de carta registada, expedida com a ante-
cedência mínima de 15 dias.

2 � Sem prejuízo do disposto na lei, a assembleia geral só pode
funcionar e deliberar, em primeira convocação, se estiverem pre-
sentes ou devidamente representados sócios titulares de mais de 50%
do capital social.

3 � O sócio pode fazer-se livremente representar nas assembleias
gerais por qualquer outra pessoa mediante simples carta por aquele
assinada.

ARTIGO 8.º

Transmissão de quotas

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre-
mente permitida.

2 � Fora dos casos abrangidos pelo número anterior, a transmis-
são de quotas entre vivos, incluindo a transmissão a favor de cônju-
ge, ascendente ou descendentes, o seu usufruto, ou a constituição da
quota ou parte dela em garantia ou caução de alguma obrigação, fica
dependente do consentimento da sociedade, prestado em assembleia

geral, podendo o transmitente votar a deliberação que incide sobre o
consentimento.

3 � O pedido de consentimento é feito, por escrito, à gerência,
com a indicação do transmissário e de todas as condições da trans-
missão. Na convocação da assembleia que apreciar o pedido será
sempre indicado o alienante, o transmissário, o valor nominal das
quotas a transmitir, todas as condições da transmissão e ainda a
obrigatoriedade de o eventual direito de preferência ser exercido pelos
sócios na própria assembleia.

4 � Caso seja recusado o consentimento, aplicar-se-á sempre,
independentemente do prazo de detenção da quota a alienar, o dis-
posto nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 231.º do Código das Sociedades
Comerciais; caso seja prestado o consentimento à transmissão, é
atribuído à própria sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência na aquisição da
quota ou usufruto a alienar.

5 � Os direitos de preferência referidos no número anterior de-
verão ser exercidos na mesma assembleia geral que deliberar sobre o
pedido de consentimento.

6 � Se a transmissão for gratuita, ou se houver simulação de valor,
a aquisição da quota resultante do exercício do direito de preferência
far-se-á pelo valor real da mesma, calculado nos termos da lei.

7 � Falecendo um sócio, a respectiva quota não se transmitirá
aos sucessores do falecido, devendo a sociedade amortizá-la, adquiri-
-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro, nos termos das disposi-
ções legais dispositivas.

ARTIGO 9.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando:
a) O respectivo titular prestar o seu acordo;
b) A quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento, inclu-

são em massa falida ou insolvente ou, por qualquer forma, subtraída
ao poder de disposição de seu titular ou o respectivo titular for de-
clarado interdito ou inabilitado;

c) Por divórcio, separação judicial de pessoas e bens, ou só de
bens, ou em consequência de qualquer outro processo, judicial ou
extrajudicial, de liquidação de património, a quota seja atribuída, total
ou parcialmente, a um terceiro não sócio, e na parte que for adjudi-
cada a este;

d) O sócio atentar contra os interesses da sociedade, impedir o
seu regular funcionamento, violar gravemente o pacto social ou
deliberação da assembleia geral, ou adopte comportamentos, inclu-
indo os praticados no exercício abusivo dos seus direitos, que preju-
diquem a sociedade no seu crédito, nome ou interesse ou que causem
dificuldades à gestão social, ou o sócio proceda à cessão ou oneração
da quota sem observância das regras estabelecidas neste pacto;

e) O sócio seja destituído, com justa causa, das suas funções de
gerente.

2 � Nas situações previstas nas alíneas d) e e) do número ante-
rior, a contrapartida da amortização ou aquisição da quota será a do
respectivo valor nominal ou a do valor constante do último balanço
aprovado, se este for inferior àquele, liquidada em quatro prestações
semestrais, iguais e sucessivas, sem juros, vencendo-se a primeira três
meses após a deliberação de que resulte a amortização.

3 � As quotas amortizadas pela sociedade poderão figurar no
balanço enquanto tais e, bem assim, poderão, posteriormente, ser
criadas uma ou várias quotas em vez das amortizadas destinadas a
serem alienadas a um ou mais sócios ou a terceiros.

1 � Tendo a sociedade direito a amortizar a quota, pode, em
alternativa, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro, nos
termos do número seguinte.

2 � O direito a adquirir a quota será rateado, proporcionalmente
à sua participação no capital, pelos sócios que houverem manifesta-
do, na mesma assembleia, interesse na aquisição e só na eventualida-
de de os sócios não exercerem esse direito a sociedade fica obrigada
a fazer adquiri-la por si ou por terceiro.

ARTIGO 10.º

Distribuição de lucros

Os lucros da sociedade evidenciados pelo balanço anual, líquidos
dos montantes necessários à constituição e reforço da reserva legal,
destinam-se a ser distribuídos pelos sócios, salvo se a assembleia geral,
por maioria simples, deliberar afectá-los, total ou parcialmente, a
reservas livres ou especiais.

Gerentes designados: Maria Perpétua Ferreira Bordalo da Silva e
Luís Augusto da Silva;
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Revisor oficial de contas: J. Monteiro & Associados � SROC,
com sede na Rua do Padre Américo, 18-F, escritório 6, Lisboa;

Fiscal suplente: António Francisco Xavier de Sousa e Menezes,
casado, Rua de Lúcio Azevedo, 22, 5.º, direito, Lisboa.

Conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368133

FINANTEL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9252/990601; identificação de pessoa colectiva n.º 503105473;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 19/20020411.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ENSITEL, SGPS, S. A.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368524

INVESTIMENTO DIRECTO � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9257/990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504312189;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 42/20020514.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração para o triénio de 2002-

-2004, por deliberação de 28 de Março de 2002.
José Carlos Mendes Pinto.
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo.
José Filipe Esteves Saraiva Santos.
Manuela Ferreira Calhau Martins Vaz.
Paulo Jorge Henriques Pereira, Avenida da Misericórdia, 231, 3.º,

esquerdo, São João da Madeira.
Miguel Nuno Santos Almeida.
Joaquim Miguel Ribeiro, designado para exercer o cargo em nome

próprio por BPI Ventures, SGPS, S. A.
João Carlos Peça Nunes da Fonseca.
António Manuel Baptista dos Santos Almeida.
Mário Luís Cruz Dias Vigário.
Carlos Manuel Cruz Alves de Oliveira, Avenida das Forças Arma-

das, 133, lote C, 11.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006368532

LISBOA � 3.A SECÇÃO

RESIZE � PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ÁUDIO-VISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 215/010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505204860;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/030704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Nuno Gonçalo Petronilho
Friaças Cera, por renúncia, em 31 de Janeiro de 2003.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002716013

RELATGES, CONSULTORES DE ADMINISTRAÇÃO,
GESTÃO, INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 607/030811; identificação de pessoa colectiva n.º 506617955;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/030811.

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

1.º

A sociedade adopta a firma RELATGES, Consultores de Adminis-
tração, Gestão, Informática e Contabilidade, L.da, com sede na Ave-
nida do Almirante Reis, 80-C, da freguesia de Arroios, concelho de
Lisboa.

2.º

A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes e criar filiais, sucursais ou outras formas
de representação social, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de apoio
administrativo, contabilidade, informático, auditoria, publicidade,
viagens no País e estrangeiro e utilização de equipamentos e insta-
lações, bem como outras actividades de serviços prestados princi-
palmente às empresas, nomeadamente intermediação e consultado-
ria. Gestão e promoção imobiliária, construções e urbanizações,
compra, venda e revenda, arrendamento e sublocação de proprieda-
des e sua administração. Importação e exportação de têxteis, mobi-
liário, artigos de decoração e afins. Adquirir participações em qual-
quer outra sociedade, ainda que subordinada a um direito estrangeiro
ou com objecto diferente do seu, bem como participar em quaisquer
formas de cooperação entre empresas, designadamente em consór-
cios, associações em participação e agrupamentos complementares
de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4750 euros,
pertencente a Salgueiro, SGPS, S. A., e outra de 250 euros, perten-
cente a Manuel da Silva Salgueiro.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, bem como as consequentes
divisões, são livremente permitidas entre sócios, mas a estranhos
depende do consentimento da sociedade.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, será nomeada
pela assembleia geral.

2 � É desde já nomeado gerente o sócio Manuel da Silva Salguei-
ro.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e a representar em juízo, activa e passivamente, basta a assinatura
de um gerente.

4 � Em ampliação à sua esfera normal de competência, a gerên-
cia poderá permutar, comprar e vender bens móveis, nomeadamen-
te veículos automóveis, contrair empréstimos, hipotecar bens imó-
veis, constituir propriedades horizontais em quaisquer prédios,
celebrar contratos de arrendamento e trespasses de quaisquer estabe-
lecimentos.

7.º

Por simples deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares de capital até ao quíntuplo do
capital social realizado.

8.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mento, onerosos ou gratuitos, nos termos e condições que a assem-
bleia geral deliberar.

9.º

Em caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com
os sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes nomear de
entre si um que a todos represente na sociedade e na gerência.
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10.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio des-
de que se verifiquem algumas das seguintes circunstâncias:

a) Acordo do sócio nesse sentido;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Falência ou insolvência de qualquer sócio; e
d) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro procedimen-

to judicial que incida sobre a quota.
2 � A amortização do valor da quota será o que resultar de um

balanço especial elaborado para o efeito à data em que se pretenda fa-
zer a respectiva amortização.

11.º

As deliberações das assembleias gerais serão tomadas por escrito,
com rigorosa observância das disposições legais aplicáveis.

§ único. Qualquer sócio pode fazer-se representar em assembleia
geral por mandatário ou procurador da sua livre escolha, desde que,
no instrumento de representação, mencione expressamente os po-
deres conferidos.

12.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não prescreva outras
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 10 dias.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002448892

ZEPHYROS � CONSULTORIA EM AMBIENTE
E ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 610/030812; identificação de pessoa colectiva n.º 506640779;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030812.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de ZEPHYROS � Con-
sultoria em Ambiente e Energia, L.da, e tem a sua sede na Avenida
do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, 8.º, sala 2, freguesia de Santa
Isabel, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área do
ambiente e da energia, nomeadamente consultoria e estudo de solu-
ções para problemas ambientais e energéticos e a promoção de in-
vestimentos nos sectores do ambiente e da energia, designadamente
nas vertentes eólica e de co-geração, bem como noutras fontes de
energia renováveis ou alternativas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Carlos
Alberto Martins Pimenta, e uma quota no valor nominal de 2500
euros, pertencente ao sócio Henri Charles Jean Baguenier.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas ou partes de quotas entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade, tendo os sócios
não cedentes e na proporção das suas quotas direito de preferência
com eficácia real nestas alienações.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade tem a faculdade de amortizar, adquirir ou fazer adqui-
rir por sócio ou terceiro a quota de qualquer sócio nos seguintes casos:

a) Se ela for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamen-
to, arrematação ou adjudicação judiciais;

b) Quando o sócio for declarado falido, insolvente, interdito ou
inabilitado, por sentença judicial transitada em julgado, ou, sendo
pessoa colectiva, seja dissolvida;

c) Quando o sócio, por comportamento desleal ou gravemente
perturbador do funcionamento da sociedade, tenha causado ou possa
causar a esta prejuízos relevantes.

2 � A sociedade poderá ainda amortizar a quota de qualquer só-
cio mediante o acordo deste, nos termos e condições estabelecidos
em deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir, ceder e onerar quotas do seu
próprio capital, nos termos de deliberação da assembleia geral, com
observância das regras legais imperativas.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode a sociedade
adquirir participações em sociedades com objecto diferente do que
esteja exercendo, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos sócios ou tercei-
ros eleitos em assembleia geral, que exercerão os cargos com ou sem
remuneração, consoante for deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Carlos Alberto
Martins Pimenta e Henri Charles Jean Baguenier.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, os quais poderão
ser pessoas estranhas à sociedade, com poderes para a prática de
determinados actos ou categoria de actos.

4 � Para obrigar a sociedade em actos e contratos de valor igual
ou inferior a 50 000 euros ou equivalente em outra moeda legal, bem
como para representá-la em juízo e fora dele, activa ou passiva-
mente, é suficiente a assinatura de um gerente. Em todos os actos e
contratos de valor superior a 50 000 euros ou equivalente em outra
moeda legal, a sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei exija
outras formalidades, são convocadas por cartas registadas, dirigidas
aos sócios com antecedência não inferior a 15 dias.

2 � É permitida a representação dos sócios por estranhos nas
assembleias gerais.

ARTIGO 9.º

1 � O ano social é o civil.
2 � Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida

a percentagem para a reserva legal, será dado o destino que for de-
liberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos legais.
2 � Em qualquer caso de dissolução, serão liquidatários os geren-

tes em exercício e a liquidação será feita nos termos que forem de-
liberados pelos sócios.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002448973

S2E2 � SOCIEDADE DE ESTUDOS ECONÓMICOS
E SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 611/030812; identificação de pessoa colectiva n.º 506637875;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030812.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de S2E2 � Sociedade de
Estudos Económicos e Sociais, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr.
António Cândido, 10, 4.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto estudos de economia, finanças soci-
ais e de impacto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes seis quotas: uma
quota no valor nominal de 3750 euros, pertencente à sócia
ENERAMB � Consultores em Energia, Tecnologia e Ambiente, L.da,
e cinco quotas no valor nominal de 250 euros cada uma, pertencen-
tes, respectivamente, aos sócios Mário José Gomes de Freitas Cen-
teno, Teresa Cristina Lucas Evaristo, José Eduardo Nieto Santandré,
Ana Leonor Pestana de Nápoles Sarmento e Luís Miguel Gomes de
Freitas Centeno.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas ou partes de quotas entre sócios é livre, mas
a estranhos depende do consentimento da sociedade, tendo os só-
cios não cedentes, e na proporção das suas quotas, direito de prefe-
rência com eficácia real nestas alienações.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade tem a faculdade de amortizar, adquirir ou fazer
adquirir por sócio ou terceiro a quota de qualquer sócio nos seguintes
casos:

a) Se ela for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrolamen-
to, arrematação ou adjudicação judiciais;

b) Quando o sócio for declarado falido, insolvente, interdito ou
inabilitado, por sentença judicial transitada em julgado, ou, sendo
pessoa colectiva, seja dissolvida;

c) Quando o sócio, por comportamento desleal ou gravemente
perturbador do funcionamento da sociedade, tenha causado ou possa
causar a esta prejuízos relevantes.

2 � A sociedade poderá ainda amortizar a quota de qualquer só-
cio, mediante o acordo deste, nos termos e condições estabelecidos
em deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir, ceder e onerar quotas do seu
próprio capital, nos termos de deliberação da assembleia geral, com
observância das regras legais imperativas.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode a sociedade
adquirir participações em sociedades com objecto diferente do que
esteja exercendo, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos sócios ou tercei-
ros eleitos em assembleia geral, que exercerão os cargos com ou sem
remuneração, consoante for deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes Luís Miguel de Freitas
Centeno e Álvaro Gonçalves Martins Monteiro, casado, residente
na Rua do Padre António Vieira, 4, 7.º, direito, em Almada.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, os quais poderão
ser pessoas estranhas à sociedade, com poderes para a prática de
determinados actos ou categoria de actos.

4 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, ou
de um gerente e um procurador com poderes para tal.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei exija
outras formalidades, são convocadas por cartas registadas, dirigidas
aos sócios com antecedência não inferior a 15 dias.

2 � É permitida a representação dos sócios por estranhos nas
assembleias gerais.

ARTIGO 9.º

1 � O ano social é o civil.
2 � Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida

a percentagem para a reserva legal, será dado o destino que for de-
liberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos legais.
2 � Em qualquer caso de dissolução, serão liquidatários os geren-

tes em exercício e a liquidação será feita nos termos que forem delibe-
rados pelos sócios.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2003272984

TAXICUTIVO � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 614/030814; identificação de pessoa colectiva
n.º 500473447; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
6/030814.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
totalmente o pacto, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela denominação TAXICUTIVO, Táxis,
L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Actriz Palmira Bastos,
8, 8.º, H, freguesia de Marvila.

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 indústria de transportes em auto-
móveis ligeiros a taxímetro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4875 euros,
pertencente à sócia Maria Isabel Soares da Silva Figueiredo Teles, e
outra de 125 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe de Jesus Ver-
melho.

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 soci-
ais.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento

da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primei-
ro lugar, e, em segundo, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 250 000 euros, desde que tal seja de-
cidido por deliberação dos votos representativos de todo o capital.

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, por meio de de-
liberação tomada em assembleia geral;

b) Quando a quota for penhorada, arrestada, arrolada ou de qual-
quer modo sujeita a procedimento judicial;
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c) No caso de morte, falência, interdição ou inabilitação do seu
titular;

d) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade.
2 � O valor da contrapartida a pagar será o seguinte:
a) No caso da alínea a) do número anterior, será o valor que

resultar do acordo entre as partes;
b) Nos restantes casos, será o valor que resultar do último balan-

ço aprovado.
3 � 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.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 7/
030814 � Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Maria Isabel Soares da Silva
Figueiredo Teles, por renúncia, em 21 de Março de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005950289

SOLMANIA SOLÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 624/030821; identificação de pessoa colectiva n.º 505858959;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030821.

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

ARTIGO 1.º

1 � A firma da sociedade é constituída pela denominação
Solmania Solários, L.da, e tem a sua sede na Rua de Tomás Ribeiro,
6-A, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
a criar ou extinguir, em território nacional ou estrangeiro, agências,
filiais, delegações ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração de solários e cen-
tros de bronzeado, bem como o desenvolvimento dos respectivos
sistemas operacionais de exploração e exercício de todas as activi-
dades conexas ou acessórias, designadamente publicidade, prestação
de serviços e controle administrativo, financeiro e de gestão, forne-
cimento de máquinas, peças, acessórios, produtos de higiene, beleza
e perfumaria e outros equipamentos e consumíveis para centros de
bronzeado.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades de
responsabilidade limitada ou agrupamentos complementares de em-
presas, mesmo que o objecto social seja diferente do ora estipulado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4000 euros,
pertencente ao sócio José Ribeiro Andrade, e outra de 1000 euros,
pertencente ao sócio Vasco Torres Ribeiro de Andrade.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas depende sempre do consentimento da socieda-
de, gozando os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a socieda-
de, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
dos gerentes que forem designados por direito especial ou designados
por deliberação da assembleia geral, os quais permanecerão no exer-
cício de funções até à designação ou eleição de novos gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios, sendo
atribuído ao sócio José Ribeiro Andrade o direito especial à gerên-
cia.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura: do gerente José Ribei-
ro Andrade; de um gerente, excepto em actos e contratos que en-
volvam a aquisição de equipamentos, contracção de empréstimos ou
obtenção de crédito, alienação ou oneração de bens imóveis ou ces-
são de posição contratual, em que será sempre necessária a assinatu-

ra do gerente José Ribeiro Andrade ou de dois gerentes; de um man-
datário constituído, no âmbito do correspondente mandato; ou, ain-
da, pela assinatura de um só gerente, dentro do âmbito dos poderes
que, para tal, em reunião de gerência ou de sócios, documentada na
respectiva acta, lhe sejam conferidos ou delegados.

4 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-
rado pelos sócios.

5 � Ao sócio José Ribeiro Andrade é ainda atribuído o direito
especial de designar dois gerentes da sociedade.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular ceder a respectiva quota em infracção

ao disposto no artigo 4.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da
sociedade;

e) Se, em caso de divórcio de sócio, a quota a partilhar não for
adjudicada ao seu titular.

2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea
b) do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

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

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais só poderão deliberar com a participa-
ção de sócios que representem, pelo menos, 50% do capital, sem
prejuízo de disposições legais que exijam maiorias qualificadas.

2 � A presidência das assembleias gerais caberá ao sócio mais
velho ou, na sua falta ou impedimento, ao que para o efeito for
escolhido no início da reunião.

ARTIGO 9.º

1 � Os lucros apurados de cada exercício terão a seguinte aplica-
ção:

a) Uma percentagem não inferior à vigésima parte dos lucros será
destinada à constituição da reserva legal, ou à sua reintegração, até
que aquela represente a quinta parte do capital social;

b) O remanescente, se o houver, terá a aplicação que for delibe-
rada pela assembleia geral.

2 � Não é obrigatória a distribuição anual de qualquer percenta-
gem do lucro de exercício que seja legalmente distribuível.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005951056

UNITED INVESTMENTS (PORTUGAL)
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 740/851024; identificação de pessoa colectiva n.º 501577815;
inscrição n.º 32; número e data da apresentação: 37/021218.

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

2.º

A sociedade tem por objecto:
a) A construção e desenvolvimento de projectos imobiliário-

-turísticos, podendo a sociedade promover todas as operações de
desenvolvimento necessárias e relacionadas com os mesmos;

b) A aquisição e alienação de bens móveis e imóveis, incluindo a
revenda de imóveis adquiridos para tal fim;

c) A urbanização, construção, bem como a administração de bens
imóveis pertencentes à própria sociedade ou a terceiros;
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d) A gestão de hotéis e estabelecimentos similares, incluindo al-
deamentos turísticos e apartamentos turísticos;

e) Construção, promoção, administração e exploração de empre-
endimentos desportivos ou de animação turística e de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas.

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

Está conforme o original.

13 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001180241

TOMAZ & VELUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 664/400221; identificação de pessoa colectiva n.º 500285675;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 46/020319.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e outros
valores, conforme escrituração, é de 5000 euros e está representado
por duas quotas: uma de 4750 euros, do sócio Augusto Laureano, e
outra de 250 euros, da sócia Guilhermina do Rosário Nogueira Ra-
mos Pinto.

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

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000188326

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA CEVADEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 554/030717; identificação de pessoa colectiva n.º 505963728;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/030717.

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

ARTIGO 1.º

Denominação, duração, sede e sucursais

1 � A sociedade adopta a denominação de Sociedade Imobiliária
da Cevadeira, S. A.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado, contando-se o
seu início desde a data do seu registo.

3 � A sede social é em Lisboa, freguesia de São Domingos de
Benfica, na Rua do General Correia Barreto, 3, 8.º, A.

4 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá estabelecer sucursais, filiais, agências ou qualquer outra for-
ma de representação permanente, em território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade terá por objecto a promoção imobiliária, construção
civil, comércio dos respectivos materiais e compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

Participação no capital social de outras sociedades

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ainda
que com objecto social diferente, ou ser parte em agrupamentos
complementares de empresas, associações em participação ou con-
sórcios.

ARTIGO 4.º

Capital, acções e obrigações

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
3 750 040 euros e é representado por 375 004 acções de 10 euros
cada uma, ao portador.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 1000 ou mais acções, podendo o conselho de administração,
quando o julgar conveniente e lhe for solicitado, emitir títulos, pro-
visórios ou definitivos, de qualquer número de acções.

3 � Os títulos de acções, quer provisórios, quer definitivos, serão
sempre assinados por dois administradores, podendo qualquer das
assinaturas ser aposta por meio de chancela.

4 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral,
emitir obrigações e adquirir acções e obrigações próprias, nos ter-
mos previstos na lei, e realizar sobre umas e outras as operações que
se mostrem convenientes à prossecução dos interesses sociais.

ARTIGO 5.º

Assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral por um período de três
anos, de entre accionistas ou terceiros.

2 � Os accionistas poderão fazer-se representar por outros acci-
onistas ou por terceiros.

3 � O mandato previsto no número anterior poderá ser conferi-
do por simples carta, assinada pelo mandante, dirigida ao presidente
da mesa da assembleia geral e da qual deverá constar a ordem de
trabalhos da assembleia geral e a identidade do representante.

ARTIGO 6.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, incumbem ao conselho de admi-
nistração, o qual será composto por três, cinco ou sete membros,
eleitos por um período de três anos e que podem ser sempre reelei-
tos.

2 � Os membros do conselho de administração serão ou não
remunerados, conforme for deliberado pela assembleia geral.

3 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria de votos dos membros presentes ou devidamente re-
presentados.

Os membros do conselho de administração podem fazer-se repre-
sentar nas reuniões do conselho por outros administradores, medi-
ante carta dirigida ao respectivo presidente.

4 � O conselho de administração poderá delegar, num ou mais
administradores, a gestão corrente da sociedade, fixando os limites
dos poderes delegados, sem prejuízo da sua própria competência para
deliberar sobre os mesmos assuntos.

5 � O conselho de administração poderá constituir mandatários
ou procuradores da sociedade para a prática de determinados actos
ou categorias de actos.

ARTIGO 7.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se, nos seus actos e contratos:
a) Pelas assinaturas, em conjunto, da maioria dos membros do

conselho de administração, ou ainda pela assinatura de um membro
do referido conselho de administração a quem tenham sido delega-
dos os poderes necessários para levar a cabo a gestão corrente da
sociedade, nos termos constantes da respectiva delegação de pode-
res, de acordo com o artigo 6.º, n.º 4;

b) Pela assinatura de um administrador nos actos de mero expe-
diente e para a gestão corrente;

c) Pela assinatura de um procurador da sociedade constituído para
fins específicos e determinados, nos termos do artigo 6.º, n.º 5.

2 � A sociedade poderá ser representada por qualquer seu admi-
nistrador nas assembleias gerais das sociedades em que participe, desde
que munido do respectivo mandato.

3 � Os administradores da sociedade ficam expressamente proi-
bidos de obrigar a sociedade em negócios de favor, de conceder ga-
rantias, avales, cauções, letras e outros actos, contratos ou docu-
mentos similares alheios à actividade da sociedade, sendo nulos e de
nenhum efeito os actos e contratos praticados em violação desta
norma, sem prejuízo da responsabilidade desses administradores pe-
rante a sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.
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ARTIGO 8.º

Conselho fiscal

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal úni-
co.

2 � O fiscal único é eleito por um período de três anos e poderá
ser reeleito.

Órgãos sociais designados:
Período: triénio de 2002-2004.
Conselho de administração:
Presidente: Ilda da Ascenção Rodrigues Salvador, casada, Avenida

de Columbano Bordalo Pinheiro, 101, 3.º, direito, Lisboa;
Vogais:
Rui João Rodrigues Salvador, casado, Rua do General Correia Bar-

reto, 3, 8.º, A, Lisboa;
José Carlos Garcia Simões, casado, Avenida dos Bombeiros Vo-

luntários, 69, 16.º, Algés;
Fiscal único:
Efectivo: Pedro Roque & Crisóstomo Real, SROC, com sede na

Avenida do Visconde de Valmor, 69, 4.º, Lisboa;
Suplente: Jaime Matos, Castanheira Guilherme e Martins da Sil-

va, SROC, com sede na Avenida do Brasil, 1, 3.º, sala 9, Lisboa.

Certifico ainda que o texto anexo é a reprodução integral do re-
latório do revisor oficial de contas relativo às entradas em espécie.

Relatório nos termos do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais

1 � Introdução

O presente relatório e parecer foi elaborado nos termos do artigo
28.º do Código das Sociedades Comerciais para a realização parcial
do capital social na modalidade de entradas em espécie na sociedade
a constituir com a firma Sociedade Imobiliária Cevadeira, S. A., pelo
accionista José Salvador, titular do bilhete de identidade n.º 422736,
emitido em 20 de Janeiro de 1979 pelo Centro de Identificação Civil
e Criminal de Lisboa.

2 � Indicação dos critérios utilizados para avaliação

A avaliação dos elementos patrimoniais que constituem a entrada
em espécie foi efectuada de acordo com as Normas Técnicas de
Revisão Legal de Contas, aprovadas pela Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, e da Recomendação Técnica n.º 14 � Verificação
das entradas para realização do capital das sociedades, elaborada pela
Comissão Técnica das Normas e emitida em Março de 1995 e revis-
ta em Março de 1996.

Conforme determina a referida Recomendação Técnica, foi utili-
zado o critério do justo valor na avaliação desses bens, que no caso
presente coincide com o valor nominal.

3 � Identificação da titularidade dos bens

Verificamos que o accionista José Salvador é credor do montante
de 3 740 984,22 euros na sociedade Condomínio Privado � Admi-
nistração de Condomínios, L.da (identificação de pessoa colectiva
n.º 504011502), registada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa sob o n.º 9614/001122.

4 � Conclusão

O accionista José Salvador subscreverá capital no montante de
3 750 000 euros na sociedade a constituir com a firma Sociedade
Imobiliária Cevadeira, S. A., e realizará parcialmente o capital subs-
crito por entrada em espécie, pela quantia de 3 740 984,22 euros,
sendo esta constituída por um crédito detido sobre a sociedade com
a firma Condomínio Privado � Administração de Condomínios, L.da

Dado que o valor da entrada em espécie é inferior ao capital a subs-
crever e realizar pelo accionista José Salvador, este realizará o valor
remanescente do capital subscrito (9015 euros e 78 cêntimos) por
entrada em dinheiro.

31 de Dezembro de 2001. � Jaime Matos, Castanheira Guilher-
me e Martins da Silva, SROC, representada por Jaime Abrantes da
Silva Matos (revisor oficial de contas n.º 556).

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005027227

YE & DONG � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 565/030722; identificação de pessoa colectiva n.º 506632334;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/030722.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Ye & Dong � Importação e Ex-
portação, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ferreira Borges, 12, 12-A
e 12-B, em Lisboa, freguesia de Campo de Ourique.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da soci-
edade ser deslocada para outra morada dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes e serem criadas, transferidas ou encer-
radas sucursais, agências ou outras formas de representação local, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comér-
cio a retalho de vestuário, marroquinaria, artigos para o lar e biju-
taria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
5000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Ye
Xiao Song e Dong Chun Wei.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante de 20 000 euros, bem como poderão os mesmos efectuar
à sociedade os suprimentos de que esta necessite, nos termos que
forem estabelecidos em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a cessão a estra-
nhos só poderá fazer-se com prévio e expresso consentimento da
sociedade; a sociedade e os sócios terão preferência, por essa ordem,
nas cessões de quotas.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, Ye Xiao Song e
Dong Chun Wei, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura
de um gerente.

ARTIGO 7.º

A convocação das assembleias gerais far-se-á por meio de cartas
registadas, com aviso de recepção, expedidas com o mínimo de 15
dias de antecedência, sempre que a lei não exija outras formalidades.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002448426

VEXFIM � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 600/030807; identificação de pessoa colectiva n.º 502987510;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/030807.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de VEXFIM � Serviços, L.da,
e tem a sua sede social em Lisboa, na Avenida de Elias Garcia, 76,
5.º, frente, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

Pela inscrição n.º 9 � Apresentação n.º 9/030807 � Com rela-
ção à sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital social de
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400 000$ para 5000 euros e redenominação do capital para euros,
ficando assim alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 5.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros cada
uma, pertencentes aos sócios, Alberto Costa e Maria Teresa da
Conceição Lopes dos Santos.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005984973

SERVIWORK � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 877/021008; identificação de pessoa colectiva n.º 506261336;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/030822.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de monta-
gem, reparação e manutenção de equipamentos mecânicos e eléctri-
cos e importação e exportação de equipamentos electromecânicos
para a indústria civil. Estudos e projectos na área do ambiente e da
engenharia civil.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005951528

STUDIOPELE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EM PELE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 573/030725; identificação de pessoa colectiva n.º 506662276;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030725.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma STUDIOPELE � Comércio de
Vestuário em Pele, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Calçada do Combro, 11 e 13,
freguesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de vestuário
para adultos.

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 à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção da gerente.

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.

É sua sócia Aida Maria Gomes de Oliveira.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005040916

SOCIEDADE CONTINENTAL DE HOTÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 657/440929; identificação de pessoa colectiva
n.º 500257140; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
3/030806.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 12 070,92 euros para 512 000 euros, tendo
sido alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrituração, é de 511 000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma do valor nominal de 498 929
euros e 8 cêntimos, pertencente ao sócio Mhomed Hanif Mamade;
outra do valor nominal de 6035 euros e 46 cêntimos, pertencente
ao sócio Abdul Rahim Momade Ibraimo, e outra do valor nominal
de 6035 euros e 46 cêntimos, pertencente ao sócio Momade Rafik
Mhomed.

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

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2003157964

SF 5, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 219/030221; identificação de pessoa colectiva n.º 506472809;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/030221.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação de SF 5, S. G. P. S., S. A.
2 � A sede social é na Rua de Victor Cordon, 7, 3.º, 1200-482,

Lisboa.
3 � A sociedade, nos termos legais, poderá deslocar a sua sede

por meio de deliberação do conselho de administração.
4 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
noutras sociedades como forma indirecta do exercício de actividades
económicas.
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CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido em 10 000 ac-
ções com o valor nominal de 5 euros cada uma e encontra-se total-
mente subscrito e realizado.

ARTIGO 4.º

Acções

1 � As acções são ao portador e podem ser convertidas em ac-
ções nominativas a requerimento e à custa dos accionistas.

2 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
50, 100, 1000 e múltiplos de 1000 unidades, numeradas a partir de
1, sendo permitida a concentração e divisão dos mesmos.

3 � Os títulos são assinados pelo conselho de administração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 5.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais auferem ou não remunera-
ção, consoante o que for deliberado em assembleia geral, ou por uma
comissão de accionistas eleitas por aquela para esse fim.

3 � A actividade dos membros dos órgãos sociais não carece de
caução.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 6.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, cabendo um voto a cada 100 acções.

2 � Os accionistas, pessoas singulares ou colectivas, poderão
fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral por qualquer
pessoa, mediante carta ou fax dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral, no prazo máximo de um dia antes da realização
da mesma, e ainda que tais assembleias se efectuem sem formali-
dades prévias nos termos do disposto na lei, e o mandato pode
vigorar por tempo indefinido.

ARTIGO 7.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te e um secretário, os quais serão eleitos por períodos de quatro
anos, de entre os accionistas ou não, sendo os seus membros reele-
gíveis.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convo-
car e dirigir as reuniões da assembleia geral, dar posse aos membros
dos órgãos sociais, bem como exercer as demais funções que lhe são
conferidas por lei e pelo presente contrato.

ARTIGO 8.º

Convocação da assembleia

1 � A assembleia será convocada pelo presidente da mesa, por
sua iniciativa, a solicitação do conselho de administração, do fiscal
único ou de accionistas que, nos termos da lei, reúnam as condições
necessárias para requerer a convocação da assembleia geral.

2 � Na primeira convocatória pode, desde logo, ser marcada uma
segunda data para reunir no caso de a assembleia não poder funcio-
nar na primeira data marcada.

ARTIGO 9.º

Funcionamento da assembleia

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convo-
cação se estiverem presentes ou representados accionistas cujas ac-
ções correspondam a, pelo menos, metade do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode funcionar e va-
lidamente deliberar seja qual for o número de accionistas presentes
ou representados.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 10.º

Conselho de administração

1 � A administração dos negócios sociais e a representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, compete a um administra-
dor único eleito pela assembleia geral, por períodos de quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição.

ARTIGO 11.º

Modo de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se da seguinte forma:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos ter-

mos dos respectivos mandatos.

SECÇÃO III

Do fiscal único

ARTIGO 12.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um
suplente, sendo ambos revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas.

2 � O fiscal único e suplente são eleitos por um período de três
anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 13.º

Distribuição de lucros do exercício

1 � Os lucros de exercício, depois de deduzida a percentagem
estabelecida por lei para a constituição de reserva legal, terão a
aplicação que a assembleia geral livremente determinar, podendo
essas deliberações derrogar, total ou parcialmente, o direito dos ac-
cionistas aos respectivos lucros.

2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionis-
tas adiantamentos sobre lucros, desde que respeitados os requisitos
legais.

ARTIGO 14.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos casos expressamente estabeleci-
dos por lei.

2 � Em caso de dissolução, será liquidatário o administrador em
serviço.

3 � Dissolvida a sociedade e salvo deliberação social tomada com
votos correspondentes a 75% das acções com direito a voto, o ac-
tivo será partilhado por forma que as participações sociais noutras
sociedades sejam atribuídas na proporção do número de acções que
cada um dos accionistas possuam à data da dissolução.

4 � Por virtude de liquidação e por deliberação social tomada
nos termos do número anterior, pode ser transmitido todo o patri-
mónio, activo e passivo da sociedade, para os accionistas que o pre-
tendam, observando-se o que se dispõe no artigo 148.º do Código
das Sociedades Comerciais.
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5 � Quando mais de um accionista pretenda que lhe seja trans-
mitida a totalidade do património e não haja acordo entre os inte-
ressados, proceder-se-á à licitação entre eles.

ARTIGO 15.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as contas e
o balanço com referência ao fim de cada ano.

Designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2003-2006:
Administrador único: Diogo Nuno Caro de Sousa Louro, casado

com Sofia Brito de Lima Louro na separação, Rua do Actor Tabor-
da, 33, rés-do-chão, Lisboa;

Fiscal único:
Efectivo: Moore Stephens & Associados, SROC;
Suplente: Martins da Cruz & Henrique da Almeida, SROC.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002932980

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO
DE RECREIO DE ALBUFEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 870/021003; identificação de pessoa colectiva
n.º 503487147; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
28/030730.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 21 de Março de
2003.

Período: quadriénio de 2003-2006.
Conselho de administração:
Presidente: António Marques dos Santos Cavaco, casado, Rua de

Caldas Eiras, 19, Santa Maria da Feira;
Vogais:
Luís Carlos Oliveira Caprichoso;
José Augusto Rodrigues Monteverde;
Eduardo Marques dos Santos Cavaco, Rua de Francisco Bernardo

Pinheiro, 22, Cavaco, Santa Maria da Feira;
Luís Alberto Ferreira Alves, casado, Várzea da Orada, Albufeira;
Fiscal único:
Efectivo: J. Monteiro & Associados, SROC;
Suplente: Salvador Figueiredo Vás e Lima (revisor oficial de con-

tas), casado, Rua da Cidade de Cabinda, 32, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005040908

SOCIEDADE AGRÍCOLA D. DINIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 109/431016; identificação de pessoa colectiva n.º 500253013;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 26/030729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador João Paulo Lagos do Ama-
ral Cabral, por renúncia, em 5 de Maio de 2003.

Pela inscrição n.º 16 � Apresentação n.º 27/030729 � Com
relação à sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte designação:

Designação de administrador, em 6 de Junho de 2003.
Período: até ao final do mandato em curso de 2003-2006.
Manuel Gonçalo Lagos do Amaral Cabral, casado, Cheganças,

Alenquer.
Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 14/OF./030729 � De rec-

tificação.
Período: quadriénio de 2003-2006.

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002449244

TOP ATLÂNTICO TURISMO � HOLDING
DE DISTRIBUIÇÃO TURÍSTICA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 092/010110; identificação de pessoa colectiva n.º 505032279;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/030730.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Espírito Santo Viagens �
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001101961

VÉRTICE AZUL � REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 072/011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505793407;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 21 e 22/030811.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Júlio Manuel da Silva Afonso
Vieira e de Nuno Miguel das Neves Porém Afonso Vieira, por re-
núncia, em 17 de Julho de 2003, e foi alterado parcialmente o con-
trato quanto aos artigos 2.º, n.º 1, 3.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a comercialização de ferramen-
tas e comércio, controlo, fiscalização, remoção e instalação de re-
vestimentos e pavimentos de madeira, alcatifas, linóleos, vinil, PVC
e de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realiza-
do e é representado por duas quotas: uma com o valor nominal de
4750 euros, titulada pelo sócio José Carlos Gomes Teixeira, e uma
com o valor nominal de 250 euros, titulada pelo sócio Vítor Hugo
Guerreiro Louzeiro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes designados em
assembleia geral, que lhes atribuirá, ou não, remuneração.

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005977942

RAMALHO & DAGOT � DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 559/030718; identificação de pessoa colectiva n.º 506632113;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/030718.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ramalho & Dagot � Decora-
ção, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de São Bento, 524,
freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar de sede para os concelhos limítrofes, estabelecer sucursais,
agências ou delegações em qualquer parte do território nacional ou
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comer-
cialização de artigos de mobiliário, objectos de arte e decoração e
outros produtos de decoração de interiores e exteriores e prestação
de serviços relacionados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, correspondendo à soma em duas quotas no valor no-
minal de 5000 euros cada uma, pertencendo cada uma às sócias, Isabel
Maria da Silva Ramalho e Susana Maria Martins Leitão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas por um a três ge-
rentes nomeados em assembleia geral, com ou sem remuneração
conforme aí for deliberado.

2 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias, Isabel Maria da
Silva Ramalho e Susana Maria Martins Leitão.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
4 � No âmbito normal da sua competência, os gerentes poderão:
a) Dar ou tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais de

e para a sociedade;
b) Adquirir viaturas automóveis, mesmo através de leasing, e fa-

zer aluguer de longa duração;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
5 � A sociedade poderá nomear, ainda que estranhos a ela, com

o consentimento de todos os sócios, procuradores, a quem conferirá
o mandato, contendo expressamente os respectivos poderes.

ARTIGO 5.º

1 � Na cessão de quotas, a sociedade, em primeiro lugar, e
depois os sócios não cedentes gozam do direito de preferência na
proporção das suas quotas, pelo preço resultante de balanço soci-
al especial a elaborar para o efeito e referente ao final do mês
anterior ao da data da comunicação à sociedade por parte do sócio
cedente.

2 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, ca-
recendo do prévio consentimento da sociedade quando a estranhos,
cabendo, neste caso, o direito de preferência em primeiro lugar à
sociedade e depois aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar, salvo deliberação unânime em
contrário, em que não terá direito a voto, nos casos aplicáveis, o
respectivo titular, qualquer quota nos casos seguintes:

a) A insolvência ou falência do sócio titular;
b) Em caso de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens do

seu titular, se esta não lhe for adjudicada;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota e sua venda ou ad-

judicação judicial;
d) Oneração da quota sem consentimento prévio da sociedade e

unânime dos sócios;
e) Por morte de qualquer um dos sócios;
f) Quando qualquer dos sócios infrinja ou viole as disposições do

contrato.
2 � Nos casos em que a sociedade amortizar quotas, os sócios

poderão preferir, como alternativa, deliberado por unanimidade,
adquirir as quotas a amortizar nas condições do artigo 5.º

3 � A amortização de quotas será efectuada pelo valor determi-
nado pelo mesmo critério do artigo 5.º

4 � É expressamente vedado aos gerentes responsabilizar a soci-
edade em assuntos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente
em letras de favor, abonações, fianças e outras semelhantes, res-
pondendo o infractor individualmente pelas obrigações que assim tiver
assumido e indemnizando a sociedade pelas penas e danos que lhe
tiver ocasionado.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005946311

TIAGO & JORGE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 052/000126; identificação de pessoa colectiva

n.º 504653210; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
19/030814.

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

Designação dos órgãos sociais, em 8 de Julho de 2003.
Período: triénio de 2003-2005.
Administrador único: Joaquim Jorge Alho, casado com Maria

Emília Almeida Martins Alho, residente em Minde;
Fiscal único:
Efectivo: Rosa Lopes Gonçalves Mendes & Associado, SROC, Rua

de D. João de Castro, 71-C, 4.º, direito, Entroncamento; e
Suplente: João Manuel Rosa Lopes, casado, Quinta de São Barto-

lomeu, lote 7, 2.º, Leiria.

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005950408

TACOCONSTRÓI � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 779/001013; identificação de pessoa colectiva n.º 504969587;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/030814.

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

Designação do administrador único, em 12 de Agosto de 2003.
Período: triénio de 2003-2005.
Maria do Céu Serras Raposeiro, divorciada, Avenida de João Cri-

sóstomo, 18, 2.º, esquerdo, Lisboa.

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005950394

TECTO ALTO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7977/971202; identificação de pessoa colectiva n.º 504008668;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 19/030806.

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

Designação dos órgãos sociais, em 25 de Março de 2003.
Período: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração:
Presidente: Manuel José Fernandes, casado, Casal de São João, lote

74, Milharado, Mafra;
Vice-presidente: Antónia da Conceição Janeiro Fernandes, casa-

da, residente com o anterior;
Vogal: Paulo Alexandre Janeiro Fernandes, solteiro, maior, resi-

dente com os anteriores;
Fiscal único:
Efectivo: Leopoldo Alves e Associados, SROC, Avenida da Repú-

blica, 48, 1.º, esquerdo, Lisboa;
Suplente: José Rita Braz Machado, casado, Rua de Luís de Camões,

7, 3.º, esquerdo, Algés (revisor oficial de contas).

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005952907

SERPA E GUADIANA � AGRICULTURA E TURISMO
EM ESPAÇO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 101/010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505294729;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/030804.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Luís Ressano Garcia Pardon
Lamas, por renúncia, em 22 de Dezembro de 2001.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005952206
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SOCIEDADE COMERCIAL DE CHÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 916/410116; identificação de pessoa colectiva n.º 500255202;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 29/030801.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
registada a cessação das funções da gerência de Carlos Alberto Tei-
xeira, por renúncia, em 28 de Julho de 2003.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005953130

TPT � TELECOMUNICAÇÕES PÚBLICAS DE TIMOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 855/020930; identificação de pessoa colectiva n.º 506232417;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 19 e 20/030903.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções dos administradores Nuno Manuel de Pimen-
tel Caldeira da Silva e de Manuel Filipe Preto Garcia, por renúncia,
em 17 de Maio de 2003, e a seguinte designação:

Designação de administradores, por deliberação de 16 de Julho de
2003.

Período: até ao final do mandato em curso (2002-2004).
Álvaro José Roquette Morais, casado, Rua de Campolide, 26, 4.º,

esquerdo, Lisboa (presidente);
David José Ferreira Lopes, casado, Quinta da Piedade, 2.ª fase,

lote 111-A, Póvoa de Santa Iria, Loures (vogal).

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005974919

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ENCOSTA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6871/960725; identificação de pessoa colectiva n.º 503687782;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/030715.

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

Designação de gerentes, em 20 de Maio de 2002.
Período: até 24 de Maio de 2004.
António José Bernardo de Magalhães Feijó.
Luís Gonzaga Bernardo Martins Rolo.
Luís Manuel Bernardo de Magalhães Feijó.

10 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002716056

SIBS PROCESSOS � SERVIÇOS INTERBANCÁRIOS
DE PROCESSAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 747/020812; identificação de pessoa colectiva n.º 506065448;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 9 e 10/030718.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da fiscalização de Sílvia Cristina de Sá Velho
Corrêa da Silva Gomes e de João Augusto & Associados, SROC, por
renúncia, em 30 de Agosto de 2003 e 28 de Março de 2003, respec-
tivamente, e a seguinte designação:

Designação do fiscal único (efectivo e suplente), em 31 de Março
de 2003.

Período: até ao final do mandato em curso de 2002-2004.
Efectivo: João Augusto & Associados, SROC, S. A., Avenida da

Praia da Vitória, Edifício Monumental, 71-A, 11.º, Lisboa;
Suplente: Ana Cristina Soares Valente Dourado (revisora ofici-

al de contas), Rua de Xavier Araújo, 11, lote 9, 3.º, A, Lisboa,
casada.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005946133

ZIMONIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 818/020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506278263;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
39/030724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de António da Silva Maurício,
por renúncia, em 22 de Julho de 2003.

Pela inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 41/030724 � Com rela-
ção à sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente o contrato
quanto ao n.º 2 do artigo 1.º, que passou a ter a seguinte redacção:

Eliminado o n.º 2 do artigo 7.º, passando o n.º 3 a ser o n.º 2.

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Castilho, 39, 11.º,

letra D, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 7.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Pela inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 42/030724 � Com rela-
ção à sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte designação:

Designação de gerente, em 23 de Julho de 2003.

Carlos Alberto de Jesus Ribeiro, Avenida de 25 de Abril, 34, 5.º,
direito, Costa da Caparica, Almada, divorciado.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005040894

SOCHIADO � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 650/030904; identificação de pessoa colectiva n.º 506688950;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/030904.

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

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação social de SOCHIADO �
Sociedade de Investimentos Imobiliários, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social na Avenida de António
Augusto de Aguiar, 24, 8.º, esquerdo, 1050-016 Lisboa.

3 � Por simples decisão do gerente, a sede pode ser deslocada
dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto social da sociedade é compra, venda e arrendamento de
imóveis.

ARTIGO 3.º

Capital social e quota

1 � O capital social é de 5000 euros e encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em numerário.

2 � O capital social encontra-se representado por duas quotas
no valor nominal de 2500 euros cada uma, pertença do único sócio,
Eusébio Eduardo Marques Gouveia.

ARTIGO 4.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, em juízo e fora dele, dispensada de
caução, é exercida por um único gerente a nomear por decisão do
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sócio, sendo a sua assinatura suficiente para obrigar a sociedade em
todos os actos e contratos legalmente permitidos.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o único sócio, Eusébio Eduar-
do Marques Gouveia.

ARTIGO 5.º

Decisões do sócio

Ao sócio compete as decisões que nas sociedades por quotas com-
pete à assembleia, nos termos do artigo 270.º-E do Código das So-
ciedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Disposições aplicáveis

Em tudo o omisso no presente pacto social aplicar-se-á o previs-
to na legislação aplicável.

ARTIGO 7.º

Disposições finais e transitórias

O gerente fica, desde já, autorizado a utilizar o capital social para
a prossecução do escopo da sociedade, podendo movimentar as con-
tas bancárias da sociedade mesmo antes do registo comercial.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005040940

VINCITALICA � LÍNGUAS, FORMAÇÃO
E TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 518/020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506100111;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 8 e 9/030717.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Rosa Anna Carreta Lopes,
Debora Ricci e de Gaspare Antonino Trapani, em 5 de Junho de
2003, por renúncia, e à seguinte designação:

Designação de gerentes, em 5 de Junho de 2003.
Barbara Marcucci.
Barbara Pollastri.
Em 17 de Julho de 2003, com relação à sociedade em epígrafe,

ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005040860

SERÁQUA � ACTIVIDADES AQUÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 521/030703; identificação de pessoa colectiva n.º 504656120;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 15 e 16/030722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Luís Fragoso Malato, por re-
núncia, em 10 de Julho de 2003, e foi alterado parcialmente o con-
trato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais, de 7500 euros, pertencentes cada uma
delas a cada um dos sócios, António Carlos Esteves Teixeira da Sil-
va e Jorge Manuel Gonçalves de Oliveira.

Gerente designado: Jorge Manuel Gonçalves de Oliveira.

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002448701

SERÁQUA � ACTIVIDADES AQUÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 521/030703; identificação de pessoa colectiva n.º 504656120;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 45/030703.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SERÁQUA � Actividades Aquáticas,
L.da, e tem a sua sede na Rua da Aliança Operária, 41-C, freguesia de
Alcântara, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005964980

VIA RARA � URBANISMO, ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 598/000803; identificação de pessoa colectiva n.º 505172100;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/030813.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º e 2.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Via Rara � Mediação
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Rodrigo da Fonseca, 9,
4.º, letra B, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária, prestação de
serviços, estudos, projectos e administração de bens próprios ou alheios.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005950190

TECNINVEST 2 � ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 555/030717; identificação de pessoa colectiva n.º 506578798;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/030717.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TECNINVEST 2 � Estudos de
Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, L.da, com sede em Lis-
boa, na Rua do Poeta Bocage, 6-A, escritório E, freguesia do Lu-
miar, concelho de Lisboa.

2 � Sem dependência de deliberação dos sócios, pode a gerência
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações e outras
formas locais de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização de estudos de desenvol-
vimento e de aplicações de tecnologia para a inovação.

ARTIGO 3.º

Pode a sociedade adquirir e alienar livremente participações no
capital de outras sociedades, ainda que reguladas por leis especiais,
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integrar consórcios, agrupamentos complementares de empresas e
associações em participação, mesmo que o objecto de uma e outras
não apresente nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu
objecto principal.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas: uma de 1000 euros, perten-
cente a TECNINVEST � Técnicas e Serviços para o Investimento,
S. A.; outra de 3000 euros, pertencente a António Augusto Coim-
bra; outra de 500 euros, pertencente a José António Martins Reis, e
outra de 500 euros, pertencente a Henrique Manuel Mendes Nunes.

2 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao limite de 25 000
euros.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a título gratuito, independentemente da
pessoa do adquirente, depende do consentimento da sociedade, a
solicitar e a conceder nos termos da lei, aplicando-se, em caso de
recusa do consentimento pedido, o disposto no artigo 231.º do Código
das Sociedades Comerciais.

2 � No caso de cessão onerosa a favor de estranhos, é atribuído
aos sócios não cedentes o direito de preferência, a exercer nos ter-
mos gerais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de um sócio quando este
nisso consinta e ainda nos casos seguintes:

a) Em caso de falência ou insolvência do sócio;
b) Em caso de violação do artigo 5.º ou 7.º deste contrato;
c) Quando a quota seja arrestada, penhorada ou por qualquer for-

ma apreendida em processo judicial.

ARTIGO 7.º

É vedado aos sócios darem em penhor ou, por qualquer forma,
onerarem as suas quotas sem autorização da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
de três gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � Os gerentes podem não ser remunerados, se assim for delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se:
a) Mediante a assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Mediante a assinatura conjunta de um gerente e um procura-

dor, de acordo com os termos da respectiva procuração;
c) Mediante a assinatura de um procurador, nos limites da procu-

ração que lhe for confiada.

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que a assembleia geral
determinar, podendo esta deliberar livremente afectá-los, total ou
parcialmente, a reservas ou distribuí-los aos sócios.

Gerentes designados:
José Augusto Coimbra;
José António Martins Reis; e
Henrique Manuel Mendes Nunes.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005040967

YOU ARE ONE � ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 818/001024; identificação de pessoa colectiva n.º 505083086;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 37 e 38/030814.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de António Miguel José de Melo
Ribeiro da Cunha, por renúncia, em 23 de Abril de 2003, e foi alte-

rado parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º, n.º 1, e 6.º, n.º 3,
que passaram a ter a seguinte redacção:

Eliminado: n.º 4 do artigo 6.º

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4750 eu-
ros, pertencente à sócia Paula Cristina Rafael Reis, e outra de 250
euros, pertencente ao sócio Paulo Alexandre Dias Peres Ramires.

(Mantém-se o n.º 2 deste artigo.)

ARTIGO 6.º

.......................................................................................................
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
(Mantêm-se os n.os 1 e 2 e é eliminado o n.º 4 deste artigo.)

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002367868

OMBRO SOLIDÁRIO � GESTÃO DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 552/030717; identificação de pessoa colectiva n.º 506652475;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030717.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ombro Solidário, Gestão de Brin-
des, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Azinhaga do Alto Varejão,
20, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, gestão e promoção
de brindes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais, do valor nominal de 2000 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 Nuno Miguel
Costa Baptista e Maria Fernanda Garrinhas Rodrigues.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002449384

SERV YOU � COMÉRCIO DE PRODUTOS
TRADICIONAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 579/030730; identificação de pessoa colectiva n.º 506605736;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030730.
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Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SERV YOU � Comércio de
Produtos Tradicionais, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Ferragial,
38, 4.º, esquerdo, sala C, freguesia da Encarnação, concelho de Lis-
boa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encenadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos tradici-
onais, designadamente produtos alimentares, bebidas espirituosas,
charutos, cachimbos, tabaco e respectivos acessórios, artesanato,
artigos de decoração, têxteis, vestuário, produtos de higiene e cos-
mética naturais. Organização de eventos culturais, desportivos e
recreativos. Produção de programas de rádio, televisão e espectácu-
los. Formação nas actividades atrás referidas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor
nominal, titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao 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, mesmo com
objecto diferente do seu.

É seu sócio Gonçalo Manuel Lopes Faro Dias Teixeira.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005984299

R. & ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 562/030721; identificação de pessoa colectiva n.º 506658643;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030721.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma R. & Esperança, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Bonifácio, 18,
2.º, em Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, casa de
hóspedes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Filipe Fernandes
Esperança Ferreira.

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.

São seus sócios Rui Filipe Fernandes Esperança Ferreira e Alber-
tina Fernandes dos Santos Esperança.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005946621

REMBALCOM � COMÉRCIO DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 569/030724; identificação de pessoa colectiva n.º 506592871;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030724.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REMBALCOM � Comércio de
Embalagens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Urbanização Quin-
ta do Bom Nome, lote 23, rés-do-chão, direito, freguesia de Carni-
de, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
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 distribuição de mercadorias
em veículos ligeiros. Comércio, importação, exportação e represen-
tação de embalagens e produtos de embalagem e equipamentos in-
dustriais. Fabrico de artigos de plástico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 2500 euros, titulada pelo sócio Fernando Mendes
dos Reis, e duas do valor nominal de 1250 euros cada uma, tituladas
uma por cada sócio Gustavo André Travassos dos Reis e Tiago André
Travassos dos Reis.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Fernando Men-
des dos Reis e Gustavo André Travassos dos Reis.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005976318

SPOT JET � SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 568/030724; identificação de pessoa colectiva n.º 506662632;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030724.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Spot Jet � Serviços de Manu-
tenção Industrial, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Luís de Noronha,
22, 4.º, direito, em Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de manutenção in-
dustrial, incluindo limpeza, decapagem, pintura e metalização de
superfícies. Construções e reparações mecânicas e metalomecânicas,
eléctricas e electrónicas, equipamentos industriais, betão e alvena-

ria. Comercialização de materiais, matérias-primas e equipamentos
para os serviços de manutenção industrial.

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 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 nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É seu sócio Augusto Manuel Soares do Sacramento.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005976300

24/7 MÉDIA PORTUGAL � PUBLICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9406; identificação de pessoa colectiva n.º 504459597; número
e data da entrada: 8702/050702.

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000188270

SERRAMU TECNOLOGIAS � SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 303; identificação de pessoa colectiva n.º 504847759; núme-
ro e data da entrada: 10 836/020715.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000197696

TRATECO � TRATAMENTOS ECOLÓGICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 303; identificação de pessoa colectiva n.º 504847759; núme-
ro e data da entrada: 10 836/020715.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000200631



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 270 � 21 de Novembro de 200325 108-(64)

SOICIFIDE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
TORRE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 203; identificação de pessoa colectiva n.º 500662398; núme-
ro e data da entrada: 12 328/020729.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000200629

RÁDIO NOTÍCIAS � PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4477; identificação de pessoa colectiva n.º 503024554; número
e data da entrada: 12 852/020802.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000201332

SOCIEDADE AVENIDA GUERRA JUNQUEIRO
CAFETARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7653; identificação de pessoa colectiva n.º 503916269; número
e data da entrada: 14 356/020909.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000205604

REVEL � COMPANHIA DE SERVIÇOS GERAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 591; identificação de pessoa colectiva n.º 500996660; número e
data da entrada: 14 480/020912.

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

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000974988

OVERBRICK � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 144; identificação de pessoa colectiva n.º 505278600; núme-
ro e data da entrada: 11 143/020926.

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

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001106670

SIMÓNACO APARTAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7997; identificação de pessoa colectiva n.º 504012304; número
e data da entrada: 19 307/021230.

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

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001028210

REBELO & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 481; identificação de pessoa colectiva n.º 500916055; núme-
ro e data da entrada: 18 738/021218.

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

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000221083

ORIENTIMÓVEL, ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 670; identificação de pessoa colectiva n.º 505440008; núme-
ro e data da entrada: 2907/030602.

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

Está conforme o original.

3 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002458928

TELEXPER � COMUNICAÇÕES, AMBIENTE
E COMÉRCIO GLOBAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6733; identificação de pessoa colectiva n.º 503643157; número
e data da entrada: 4323/030618.

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

Está conforme o original.

15 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002356033

STAEL � SOCIEDADE TÉCNICA DE ARTEFACTOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 537; identificação de pessoa colectiva n.º 500420319; núme-
ro e data da entrada: 10 521/030708.

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005040584

VISCONDE SANTARÉM � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 071; identificação de pessoa colectiva n.º 506068897; núme-
ro e data da entrada: 13 098/030801.
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Certifico, e com relação à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000975054

SOCIEDADE PORTUGUESA DE RESTAURAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1915; identificação de pessoa colectiva n.º 502422971; número
e data da entrada: 13 054/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005952010

RODRIGO THEM UGO GALLEGO � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4835; identificação de pessoa colectiva n.º 503112224; número
e data da entrada: 13 093/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000975011

TRANSPORTADORA CENTRAL DE SÃO LÁZARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 226; identificação de pessoa colectiva n.º 500449333; núme-
ro e data da entrada: 12 977/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000686168

VÍTOR NETO � AGÊNCIA INTERNACIONAL
DE ESPECTÁCULOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 241; identificação de pessoa colectiva n.º 505327082; núme-
ro e data da entrada: 12 997/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000988547

VASCO DA GAMA DOIS GEST � GESTÃO
DE CENTROS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8363; identificação de pessoa colectiva n.º 503814067; número
e data da entrada: 12 989/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000425887

TVG � EDITORA DE PUBLICAÇÕES
E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 553; identificação de pessoa colectiva n.º 500913560; núme-
ro e data da entrada: 13 147/030804.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005976962

SELECTIBAIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6326; identificação de pessoa colectiva n.º 980113539; número
e data da entrada: 13 137/030804.

Certifico, e com relação à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2002 (individuais e consolidadas).

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005952222

TODO O TERRENO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9532; identificação de pessoa colectiva n.º 504317067; número
e data da entrada: 13 141/030804.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2001106122

TOMIMPORTE SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 989; identificação de pessoa colectiva n.º 505477092; núme-
ro e data da entrada: 13 139/030804.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000697003

VERPRESS � PRODUÇÃO DE PUBLICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 006; identificação de pessoa colectiva n.º 504817566; núme-
ro e data da entrada: 13 149/030804.
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Certifico, e com relação à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005976989

TEC � TÉCNICOS DE PERITAGENS
DA ZONA CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5834; identificação de pessoa colectiva n.º 502587814; número
e data da entrada: 13 151/030804.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002716471

VELHO PÁTEO DE SANT�ANA � RESTAURANTE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9187; identificação de pessoa colectiva n.º 504600800; número
e data da entrada: 13 122/030804.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005069949

RODRIGUES & SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 085; identificação de pessoa colectiva n.º 500580952; núme-
ro e data da entrada: 13 120/030804.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005069930

ZARCO � ANTIQUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6661; identificação de pessoa colectiva n.º 503619906; número
e data da entrada: 13 145/030804.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002114994

SANGUESA IMPORTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 205; identificação de pessoa colectiva n.º 505865440; núme-
ro e data da entrada: 13 108/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005041335

SANO � SEGUROS SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2330; identificação de pessoa colectiva n.º 502542810; número
e data da entrada: 13 102/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003498923

REPÚBLICA DAS IMAGENS PRODUÇÕES
AUDIOVISUAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 746; identificação de pessoa colectiva n.º 506235734; núme-
ro e data da entrada: 10 657/030709.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005041351

THEGAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8473; identificação de pessoa colectiva n.º 504164040; número
e data da entrada: 13 094/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000975020

TEIXEIRA DE FIGUEIREDO � CONSULTORES
DE PRODUTOS AGRO-QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5452; identificação de pessoa colectiva n.º 503288853; número
e data da entrada: 7766/030701.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003407359

RUBEN LEITÃO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8472; identificação de pessoa colectiva n.º 504164031; número
e data da entrada: 13 090/030801.
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Certifico, e com relação à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000975038

VÍTOR DE OLIVEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 065; identificação de pessoa colectiva n.º 500987092; núme-
ro e data da entrada: 13 023/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005041327

REFLEXO GRÁFICO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6219; identificação de pessoa colectiva n.º 503491110; número
e data da entrada: 13 022/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005041289

TEVEL � EXCLUSIVOS TEÓFILO VASCO COMÉRCIO
DE FERRAGENS DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 344; identificação de pessoa colectiva n.º 500102783; núme-
ro e data da entrada: 13 040/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005041300

TRK � CONSULTADORIA TÉCNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2813; identificação de pessoa colectiva n.º 502522941; número
e data da entrada: 13 043/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005953121

ROGA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 260; identificação de pessoa colectiva n.º 505930080; núme-
ro e data da entrada: 13 095/030801.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000975046

SILCHORO � GESTÃO TURÍSTICA E HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 145; identificação de pessoa colectiva n.º 501796070; núme-
ro e data da entrada: 13 219/030805.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005952567

TOCA E ANDA � FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
LIGEIRAS, TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 801; identificação de pessoa colectiva n.º 501409130; núme-
ro e data da entrada: 13 198/030804.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000994598

RESTBIT ACTIVIDADES DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 713; identificação de pessoa colectiva n.º 506091058; núme-
ro e data da entrada: 13 208/030804.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005952524

TANAGRA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 096; identificação de pessoa colectiva n.º 500278679; núme-
ro e data da entrada: 13 235/030805.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002060894

REI & RIBEIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 316; identificação de pessoa colectiva n.º 505338505; núme-
ro e data da entrada: 13 246/030805.
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Certifico, e com relação à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005952672

SILVÉRIO & DULCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 053; identificação de pessoa colectiva n.º 500249598; núme-
ro e data da entrada: 13 227/030805.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005952605

TIPOGRAFIA MAIA & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 876; identificação de pessoa colectiva n.º 500478600; núme-
ro e data da entrada: 13 257/030805.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005952745

SEPORDAGIO � MODA E ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 375; identificação de pessoa colectiva n.º 500622442; núme-
ro e data da entrada: 13 249/030805.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005952702

SPOC � SOCIEDADE PORTUGUESA DE OBRAS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 316; identificação de pessoa colectiva n.º 500276641; núme-
ro e data da entrada: 13 252/030805.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005952729

OMNITEL � AUTO REPARADORA DE SÃO GENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 067; identificação de pessoa colectiva n.º 500905851; núme-
ro e data da entrada: 13 487/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003427317

VASCONSELOS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 970; identificação de pessoa colectiva n.º 501377468; núme-
ro e data da entrada: 10 427/030708.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002557128

W. S. ATKINS (PORTUGAL) CONSULTORES
E PROJECTISTAS INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 297; identificação de pessoa colectiva n.º 501912290; núme-
ro e data da entrada: 13 418/030807.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002537038

VMN � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9062; identificação de pessoa colectiva n.º 504775677; número
e data da entrada: 13 412/030807.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977500

SAUDIGEST, GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 261; identificação de pessoa colectiva n.º 502084715; número e
data da entrada: 13 392/030807.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002102716

OT � OBRAS TERRESTRES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 963; identificação de pessoa colectiva n.º 506057003; núme-
ro e data da entrada: 13 383/030807.
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Certifico, e com relação à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005984981

WEBER PORTUGAL � ENGENHARIA
E PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 807; identificação de pessoa colectiva n.º 505098768; núme-
ro e data da entrada: 13 377/030807.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005984949

SODEXHO PORTUGAL II � RESTAURAÇÃO
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5169; identificação de pessoa colectiva n.º 501389954; número
e data da entrada: 13 232/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005041572

REPRESENTAÇÕES DIMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 194; identificação de pessoa colectiva n.º 500230528; núme-
ro e data da entrada: 13 523/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005966070

RODRIGUES & VALINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 557; identificação de pessoa colectiva n.º 500450722; núme-
ro e data da entrada: 13 335/030806.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000836585

TURIM � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 245; identificação de pessoa colectiva n.º 500291055; núme-
ro e data da entrada: 13 333/030806.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005953016

VAMOSACONTAS � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4376; identificação de pessoa colectiva n.º 503002810; número
e data da entrada: 13 330/030806.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005953008

SOR � SOCIEDADE DE ÓPTICA RACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 166; identificação de pessoa colectiva n.º 501600043; núme-
ro e data da entrada: 13 319/030806.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005952990

SANMARFUL � ARQUITECTURA E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8872; identificação de pessoa colectiva n.º 504272519; número
e data da entrada: 13 314/030806.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002474397

SAGUIM � PASTELARIA E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 847; identificação de pessoa colectiva n.º 500951969; núme-
ro e data da entrada: 13 313/030806.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003198385

TRAÇO ÚNICO � COMUNICAÇÃO E SOLUÇÕES
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9633; identificação de pessoa colectiva n.º 504568329; número
e data da entrada: 13 317/030806.
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Certifico, e com relação à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000097553

TRINDADE RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 931; identificação de pessoa colectiva n.º 500749205; núme-
ro e data da entrada: 13 312/030806.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2001180438

TRANSCIBER, GESTÃO DE INFORMÁTICA
DOS TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6361; identificação de pessoa colectiva n.º 503652075; número
e data da entrada: 13 320/030806.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002449813

TELECRAFT COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES
E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 988; identificação de pessoa colectiva n.º 505771314; núme-
ro e data da entrada: 13 324/030806.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003463950

SEGURIHIGIENE � SERVIÇOS DE HIGIENE E SAÚDE
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9077; identificação de pessoa colectiva n.º 504518569; número
e data da entrada: 13 358/030806.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005984760

SINANRENT � COMÉRCIO E ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9474; identificação de pessoa colectiva n.º 504439014; número
e data da entrada: 13 402/030807.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977470

SADEXHO PORTUGAL II RESTAURAÇÃO
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5169; identificação de pessoa colectiva n.º 501389954; número
e data da entrada: 13 400/030807.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977462

O BOCAGE � CONFECÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 748; identificação de pessoa colectiva n.º 502166908; número e
data da entrada: 13 372/030807.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003134204

SALUSIF � LABORATÓRIOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 707; identificação de pessoa colectiva n.º 501234292; núme-
ro e data da entrada: 13 411/030807.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977519

TUDO E FRIO � COMÉRCIO DE CONGELADOS
E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2503; identificação de pessoa colectiva n.º 502577851; número
e data da entrada: 13 408/030807.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977543

SPORTEN EUROPA � COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO ARTIGOS DESPORTIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 890; identificação de pessoa colectiva n.º 506270785; núme-
ro e data da entrada: 13 391/030807.
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Certifico, e com relação à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005961191

TMBPCM � ARQUITECTURA, DESIGN
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 029; identificação de pessoa colectiva n.º 505257882; núme-
ro e data da entrada: 13 483/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002480311

ÓPTICA 70 � SOCIEDADE COMERCIAL DE ARTIGOS
DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 546; identificação de pessoa colectiva n.º 501450696; núme-
ro e data da entrada: 13 485/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977772

OCULISTA DE SAPADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 871; identificação de pessoa colectiva n.º 501835580; núme-
ro e data da entrada: 13 486/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977780

SINAIS DE FOGO � PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8213; identificação de pessoa colectiva n.º 504078305; número
e data da entrada: 13 522/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005991481

R. E. V. � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5977; identificação de pessoa colectiva n.º 503433004; número
e data da entrada: 13 474/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977730

TRAPP PORTUGUESA � CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9369; identificação de pessoa colectiva n.º 504795015; número
e data da entrada: 13 472/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2000778380

S. DE MELLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9691; identificação de pessoa colectiva n.º 502710748; número
e data da entrada: 13 470/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002449600

S. I. P. � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS PREDIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 665; identificação de pessoa colectiva n.º 500540322; núme-
ro e data da entrada: 13 468/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977721

TECNITRADE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 420; identificação de pessoa colectiva n.º 500789142; núme-
ro e data da entrada: 13 463/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977713

VALE, GONDAR & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 167; identificação de pessoa colectiva n.º 500454507; núme-
ro e data da entrada: 13 455/030808.
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Certifico, e com relação à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005991392

SEA STAR � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 557; identificação de pessoa colectiva n.º 505034271; núme-
ro e data da entrada: 13 478/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977748

TELECABINE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7223; identificação de pessoa colectiva n.º 503781886; número
e data da entrada: 13 503/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977810

TRANSES � CONSULTADORIA, ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9652; identificação de pessoa colectiva n.º 504620207; número
e data da entrada: 13 427/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977675

OLIVEIRA & VARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2728; identificação de pessoa colectiva n.º 502554622; número
e data da entrada: 13 429/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977667

RESTAURANTE RELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3406; identificação de pessoa colectiva n.º 502760591; número
e data da entrada: 13 491/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003427414

SOCIEDADE DE LAVANDARIA DAS PALMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7286; identificação de pessoa colectiva n.º 502858648; número
e data da entrada: 13 492/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003427422

OLIVEIRA & FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 060; identificação de pessoa colectiva n.º 500391483; núme-
ro e data da entrada: 13 509/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977837

REI-COFER CONSTRUÇÃO CIVIL E COFRAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 509; identificação de pessoa colectiva n.º 505435993; núme-
ro e data da entrada: 13 490/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003427627

REAL PRÍNCIPE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 179; identificação de pessoa colectiva n.º 505245647; núme-
ro e data da entrada: 13 489/030808.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003427295

TAKE A LOOK � PERFUMARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9658; identificação de pessoa colectiva n.º 504656430; número
e data da entrada: 13 493/030808.
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Certifico, e com relação à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2002.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003427430

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CHAFURDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 002; identificação de pessoa colectiva n.º 504412884; núme-
ro e data da entrada: 13 601/030812.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005789941

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CHAFURDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 002; identificação de pessoa colectiva n.º 504412884; núme-
ro e data da entrada: 13 603/030812.

Certifico, e com relação à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2000.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005789950

TAXITOUR � TRANSPORTES TURÍSTICOS FLUVIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7233; identificação de pessoa colectiva n.º 503786926; número
e data da entrada: 13 577/030812.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000238124

SILVA & BARBOSA � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 598; identificação de pessoa colectiva n.º 500409838; núme-
ro e data da entrada: 13 595/030812.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002448990

SILVA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3180; identificação de pessoa colectiva n.º 502701315; número
e data da entrada: 13 623/030812.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2001083807

ON AIR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 930; identificação de pessoa colectiva n.º 505281503; núme-
ro e data da entrada: 13 643/030812.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005950068

VITACOR � CENTRO DE DIAGNÓSTICO
CARDIOLÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 375; identificação de pessoa colectiva n.º 502104970; número e
data da entrada: 13 625/030812.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002382247

SOCALBIDES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 077; identificação de pessoa colectiva n.º 501175156; núme-
ro e data da entrada: 13 621/030812.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002460299

ORBITRÓNICA � FORMAÇÃO MUSICAL,
IMAGEM E SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7851; identificação de pessoa colectiva n.º 503456985; número
e data da entrada: 13 586/030812.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005874035

SOZINHO EM CASA � ACOLHIMENTO OCASIONAL
DE CRIANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7652; identificação de pessoa colectiva n.º 503414891; número
e data da entrada: 13 629/030812.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2001083785
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ÓPTIMA PERFUMARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6824; identificação de pessoa colectiva n.º 502719389; número
e data da entrada: 13 584/030812.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2002523940

V. O. B. � GABINETE DE PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5756; identificação de pessoa colectiva n.º 503366498; número
e data da entrada: 13 627/030812.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2001083726

OLHO DE SARDINHA FOTOGRAFIA DE SERVIÇOS
MULTIMÉDIA E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 642; identificação de pessoa colectiva n.º 505547961; núme-
ro e data da entrada: 13 703/030813.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005950173

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3412; identificação de pessoa colectiva n.º 500824401; número
e data da entrada: 13 680/030813.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005950157

SOCIEDADE PORTUGUESA CAVAN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 420; identificação de pessoa colectiva n.º 500268061; núme-
ro e data da entrada: 13 698/030813.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005950130

OFFIOUT � CONSULTORIA, GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 008; identificação de pessoa colectiva n.º 506288129; núme-
ro e data da entrada: 13 668/030813.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005977918

OMYA MINERAL PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 494; identificação de pessoa colectiva n.º 501461485; núme-
ro e data da entrada: 13 681/030813.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005950114

VUMBA � PROJECTOS E INVESTIMENTOS
FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 433; identificação de pessoa colectiva n.º 505013126; núme-
ro e data da entrada: 13 803/030818.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2005950505

UNIQUE STYLE FORMAÇÃO
E PRODUÇÃO ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 387; identificação de pessoa colectiva n.º 505976854; núme-
ro e data da entrada: 13 810/030818.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003542760

TRADIÇÃO AZUL � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9588; identificação de pessoa colectiva n.º 504344781; número
e data da entrada: 13 813/030818.

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

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 2003542701

SONAE IMOBILIÁRIA � GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2842; identificação de pessoa colectiva n.º 502142324; entrada/
data: 12 987/030801.
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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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000425852

R. SANTOS & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2963; identificação de pessoa colectiva n.º 502641860; entrada/
data: 13 039/030801.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041297

ROTUCONTA � GESTÃO, CONTABILIDADE
E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2002; identificação de pessoa colectiva n.º 502326085; entrada/
data: 12 982/030801.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002380490

OCULISTA CENTRAL DAS AVENIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 997; identificação de pessoa colectiva n.º 500391050; entra-
da/data: 12 980/030801.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002380511

SOCIEDADE VULCALINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 871; identificação de pessoa colectiva n.º 500417644; entra-
da/data: 12 899/030731.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041343

VERSAILLES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 394; identificação de pessoa colectiva n.º 500569410; entra-
da/data: 12 882/030731.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005063363

TECTIFORMA � ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7444; identificação de pessoa colectiva n.º 503731358; entrada/
data: 12 912/030731.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000595995

SKYGEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 210; identificação de pessoa colectiva n.º 505271508; entra-
da/data: 12 902/030731.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000645704

RUSTERBIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 973; identificação de pessoa colectiva n.º 505216663; entra-
da/data: 12 880/030731.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041203

VIFERSA � MÁQUINAS FERRAMENTAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1214; identificação de pessoa colectiva n.º 502248343; entrada/
data: 12 911/030731.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005953040

VIEIRA DE BRITO � SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA E AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 420; identificação de pessoa colectiva n.º 501477128; entra-
da/data: 12 905/030731.
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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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041211

SOLEQ � SOCIEDADE DE ALUGUER
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 997; identificação de pessoa colectiva n.º 501286829; entra-
da/data: 12 914/030731.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041220

SILVISADO � SOCIEDADE DE SILVICULTURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1892; identificação de pessoa colectiva n.º 502462744; entrada/
data: 12 953/030731.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041246

SICOM � SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 103; identificação de pessoa colectiva n.º 501454349; entra-
da/data: 12 950/030731.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041254

VIRIATO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 853; identificação de pessoa colectiva n.º 500430055; entra-
da/data: 12 952/030731.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002699895

TAMIS � IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3928; identificação de pessoa colectiva n.º 502884630; entrada/
data: 12 948/030731.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005953075

RODATRAFEGO, TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 317; identificação de pessoa colectiva n.º 504884379; entra-
da/data: 12 968/030731.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041262

VILLA DO INFANTE � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7436; identificação de pessoa colectiva n.º 502938366; entrada/
data: 10 883/030709.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041238

TOSERVA � SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4341; identificação de pessoa colectiva n.º 502992611; entrada/
data: 10 726/030709.

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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041270

ROCHA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 302; identificação de pessoa colectiva n.º 500475547; entra-
da/data: 13 248/030805.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005952680

SIMCA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL E CARPINTARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 407; identificação de pessoa colectiva n.º 502563338; entra-
da/data: 10 478/030708.
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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.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041548

SERALVA � COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 907; identificação de pessoa colectiva n.º 506630236; entra-
da/data: 11 694/030717.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002449562

SERVA � COMÉRCIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2757; identificação de pessoa colectiva n.º 502616750; entrada/
data: 11 698/030717.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002449589

O CACHO DOURADO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 355; identificação de pessoa colectiva n.º 500723192; entra-
da/data: 13 245/030805.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005952664

RORVILAR � TECNOLOGIAS MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7387; identificação de pessoa colectiva n.º 503829897; entrada/
data: 13 163/030804.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002717672

OMELETA � PUBLICIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 825; identificação de pessoa colectiva n.º 501775790; entra-
da/data: 13 154/030804.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002717680

TEC � TÉCNICOS DE PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2642; identificação de pessoa colectiva n.º 502350784; entrada/
data: 13 152/030804.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002716528

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILOBROL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 817; identificação de pessoa colectiva n.º 500414904; entra-
da/data: 13 218/030805.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005952559

SOPORTEL � SOCIEDADE PORTUGUESA
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 060; identificação de pessoa colectiva n.º 500273979; entra-
da/data: 13 215/030805.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005952540

SECTRAM � SERVIÇOS COMERCIAIS
PARA TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3957; identificação de pessoa colectiva n.º 503003603; entrada/
data: 13 211/030805.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005952532

TIVOLI GARE DO ORIENTE � SOCIEDADE
DE GESTÃO HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 784; identificação de pessoa colectiva n.º 505544989; entra-
da/data: 13 217/030805.
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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.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003562672

WEBSTAR � EQUIPAMENTO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 553/030717; identificação de pessoa colectiva
n.º 504486683; inscrições n.os 6 e 7; números e data das apresen-
tações: 11-12/030717.

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

ARTIGO 1.º

Firma social e sede

1 � A sociedade adopta a firma WEBSTAR � Equipamento e
Serviços de Informática, L.da, tem a sua sede na Rua de Portugal
Durão, 7-A, Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5250 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2625 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um
dos sócios, Vítor Manuel Lourenço Quintão e José Manuel Salsinha
Geraldo.

Mais certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi au-
mentado o capital social de 5250 euros para 13 125 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato, que passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
13 125 euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais do valor
nominal de 2625 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um
dos sócios, Vítor Manuel Lourenço Quintão, José Manuel Salsinha
Geraldo, Carla Elisabete Dimas Lezameta, Paula Cristina Monteiro
Menas e Mónica Filipa César da Silva Duarte.

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002449724

WEBQUI � CONSULTORIA PARA NEGÓCIOS
E GESTÃO NA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 591; identificação de pessoa colectiva n.º 505333643; entra-
da/data: 13 148/030804.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005976970

TÁXIS BOM REGRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 439; identificação de pessoa colectiva n.º 500453845; entra-
da/data: 13 200/030804.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041530

RECODADOS � CENTRO DE PROCESSAMENTO
DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 431; identificação de pessoa colectiva n.º 501130705; entra-
da/data: 13 168/030804.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005976105

SERVA � COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 138; identificação de pessoa colectiva n.º 501670785; entra-
da/data: 11 697/030717.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002449570

RECOP � CONSULTORIA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1230; identificação de pessoa colectiva n.º 502253584; entrada/
data: 4038/030617.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002104360

SOLERCINE � EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
PARA PIPOCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 176; identificação de pessoa colectiva n.º 504302787; entra-
da/data: 19 474/030616.

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.

17 de Junho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002382751

URORÁDIO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9504; identificação de pessoa colectiva n.º 504574620; entrada/
data: 11 900/030704.
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Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001088329

VERY HOUSE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9933; identificação de pessoa colectiva n.º 504466232; entrada/
data: 17 138/021112.

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.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001122101

RDPE � DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS
EMPRESARIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6486; identificação de pessoa colectiva n.º 503562831; entrada/
data: 18 921/021220.

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.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001180888

SECRE � CORRETORES DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 256; identificação de pessoa colectiva n.º 500906181; entra-
da/data: 5332/260602.

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.

24 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000188339

SARA PORTUGAL BAPTISTA DE ALMEIDA � CLÍNICA
MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8089; identificação de pessoa colectiva n.º 504039571; entrada/
data: 5187/260602.

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.

24 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000188333

2.A OPINIÃO � SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2748; identificação de pessoa colectiva n.º 502612908; entrada/
data: 11 651/020722.

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.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000199606

SUPERIDEIAS � SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5088/940523; identificação de pessoa colectiva n.º 503197130;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
22/030725.

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

Deslocação de sede para a Avenida de D. João II, lote 1.16.05 L,
7.º, D, freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

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

Mais certifico que em 25 de Julho de 2003, com relação à socie-
dade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005976504

SOCIEDADE TEATRAL BEJENSE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6272/951020; identificação de pessoa colectiva n.º 500417350;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 24; números e data
das apresentações: 20-21/030718.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador Pedro Jorge Bordalo da Sil-
va, por renúncia, em 11 de Novembro de 2002, e a seguinte desig-
nação:

Designação de administrador, em 24 de Março de 2003.
Período: até ao final do mandato em curso 2001-2003.
Tomás Maria de Morais Sarmento Pinto Gonçalves, casado, resi-

dente na Rua de Ladislau Patrício, 8, 6.º, A, Lisboa.

Mais certifico que em 18 de Julho de 2003, com relação à socie-
dade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001100051

SAESA � SOCIEDADE DE AUDITORES
DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 415/010412; identificação de pessoa colectiva n.º 505171171;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/030707.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 12.º, n.º 1, e 16.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade cabe a um conselho de admi-
nistração composto por três ou cinco membros, designados em as-
sembleia geral, sendo um presidente e os restantes vogais.

ARTIGO 16.º

A sociedade obriga-se somente pela assinatura do presidente do
conselho de administração ou de dois administradores, no âmbito da
delegação de poderes que lhes seja conferida pelo conselho de admi-
nistração.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005040819

SÓ BEBÉS � SERVIÇO DE APOIO SOCIAL
 E ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 469/010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505498588;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 27-28/030717.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Joaquim Seguro Dias, por re-
núncia, em 17 de Julho de 2002, e foi alterado parcialmente o con-
trato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e n.º 2 do artigo 4.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros do sócio José Filipe Pires Cameira
Mugeiro e outra de 2500 euros da sócia Paula Maria Nóbrega de
Barros dos Santos.

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002449198

TOP FILM, COMUNICAÇÃO VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 682/010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505422689;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
53/030724.

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

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Visconde de Val-

mor, 20, 2.º, esquerdo e direito, freguesia de Nossa Senhora de Fáti-
ma, concelho de Lisboa.

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

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 54/
030724.

Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessação das
funções da gerência de Helena Maria Batista Trindade Fernandes e
de Vasco dos Reis Ferreira, por renúncia, em 10 de Fevereiro de 2003.

Pela inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 55/030724.
Com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a seguinte

designação:
Designação de gerente, em 11 de Fevereiro de 2003, Fernando

Idílio Morgado de Moura Machado.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005040827

OBLAP � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 420/010417; identificação de pessoa colectiva n.º 505237091;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/030721.

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

Deslocação de sede: Rua de José António Serrano, 5, freguesia do
Socorro, Lisboa.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2000313051

WEBQI � CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E GESTÃO NA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 591/010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505333643;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 16-17/030718.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Tiago Miguel Pereira dos Reis
Cortez e de José Diogo Nunes Madeira, por renúncia, em 31 de Ja-
neiro de 2003, e a seguinte designação:

Designação de gerentes, em 20 de Fevereiro de 2003.
Paulo Jorge dos Santos Fernandes, casado, residente nos Jardins

da Gandarinha, 1, 1.º, A, Cascais, e António Manuel Simões Silva,
casado, residente na Rua de Elias Garcia, 279, 3.º, direito, Amadora.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005896659

OTODENTAN � ESPECIALIDADES CLÍNICAS
E CIRÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 790/010817; identificação de pessoa colectiva n.º 505671999;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
30/030717.

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

Deslocação de sede: Rua do Professor Carlos Teixeira, 6, 2.º, B,
freguesia do Lumiar, Lisboa.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005979449

SPEQ � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 686/010918; identificação de pessoa colectiva n.º 503015016;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/030805.

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

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005952591

VER � OPERADOR TURÍSTICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 363/020319; identificação de pessoa colectiva n.º 505225131;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 59-60/030724.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da administradora Maria João Dias Aguiar
Martins, por renúncia, em 2 de Dezembro de 2002, e a seguinte
designação:

Designação de administrador, em 20 de Dezembro de 2002.
Período: até ao final do mandato em curso 2002-2005.
Francisco Policarpo Pereira, casado, residente na Rua de Palmira

Bastos, 5, 5.º, esquerdo, Queluz.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2002448779

TRUSTED SYSTEMS � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 653/010702; identificação de pessoa colectiva n.º 505428563.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram regis-
tados os seguintes actos:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 8/030708.
Cessação das funções de Paulo Jorge dos Santos Fernandes, Luís

Fernando Mira Amaral, Carlos Alberto Correia dos Santos Alves,
José Manuel David Moreira de Andrade, José Rui Pereira Soares, por
renúncia, os dois primeiros em 31 de Agosto de 2002, e os restantes
em 27 de Dezembro de 2002.

2 � Apresentação n.º 9/030708.

Designação dos membros do conselho de administração, em 27 de
Dezembro de 2002.

Período: triénio de 2003-2005.

Presidente, Carlos Alberto Correia dos Santos Alves; vogais: José
Manuel David Moreira de Andrade; João Nuno Bernardes da Costa
Moreira, casado, residente na Alameda dos Oceanos, lote 3.16.1 D,
3.º, direito, Lisboa; Luís Manuel Andrade Pires, casado, residente na
Rua de Pedro Pireza, 12, 5.º, direito, Lisboa; Carlos Alberto Valente
Tomas, casado, residente na Rua da Azinhaga, 26, Murtais, Mafra.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005040835

SISTEMAS E INSTRUMENTACION, S. A.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 064/010103; identificação de pessoa colectiva n.º 980218314;
inscrição n.º ; número e data da apresentação: 6/030717.

Certifico que, com relação à representação permanente de socie-
dade estrangeira, sucursal em epígrafe, foi registado o encerramento
da representação permanente, por deliberação de 17 de Dezembro
de 2002.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005040851

SAFETY-KLEEN ESPANA, S. A.
(representação em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 270/010220; identificação de pessoa colectiva n.º 980218063;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/030730.

Certifico que, com relação à representação permanente de socie-
dade estrangeira, (sucursal) em epígrafe, foi registado o seguinte:

Encerramento da representação.
Data do encerramento: 30 de Abril de 2003.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005984671

UNIWEB, CONSULTORIA E FORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 669/010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505413167;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/030421.

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

Designação dos órgãos sociais, em 13 de Março de 2003.
Período: biénio de 2003-2004.
Conselho de administração: Fernando Aristides Meneses, casado,

residente na Rua de Agostinho Neto, 26, 6.º, C, Lisboa; vogais: José
Cardoso de Matos, casado, residente na Avenida do Rio de Janeiro,
26, 1.º, D, Lisboa, e Francisco Casimiro Dias Santos, solteiro, maior,
residente no Alto da Gravanha, bloco B, 2.º, frente direito, Peniche.

Fiscal único: Marques dos Reis & Calado Barrento, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Amélia Rey Co-
laço, 6, 1.º, direito, Portela, Loures.

Suplente: Godofredo dos Santos Marques dos Reis, revisor oficial
de contas, casado, residente na Rua de Golgel do Amaral, 5, 3.º, di-
reito, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005040886

T. C. G. G. � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 679/030814; identificação de pessoa colectiva n.º 506565416;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/030814.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas, a
sua firma é constituída pela denominação T. C. G. G. � Sociedade
de Representações e Comércio Geral, L.da, e tem a sede em Lisboa,
na Avenida da Liberdade, 110, 1.º, freguesia de São José.

ARTIGO 2.º

A gerência da sociedade pode mudar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, abrir sucursais ou qualquer outra
forma a de representação, sempre que o achar conveniente.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade é o exercício das actividades de re-
presentação de produtos e comércio geral.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital da sociedade, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma
de 4900 euros, pertencente ao sócio Taimuraz Chananasvi, e outra
de 100 euros, pertencente ao sócio Gocha Golan.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, na proporção das quotas detidas por cada um, até ao mon-
tante global máximo de 10 vezes o capital social, cabendo à assem-
bleia geral a determinação de tal exigência, o prazo da respectiva
realização e a quantia exigida a cada sócio.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um gerente.
2 � O gerente não será remunerado, salvo deliberação da assem-

bleia geral.
3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio, Taimuraz

Chananasvi.
ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da com aviso de recepção, com pelo menos 15 dias de antecedência.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral decidirá sobre o montante dos lucros des-
tinados a reservas, podendo não os distribuir.
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2 � A assembleia geral pode autorizar a distribuição antecipada
de dividendos, no decurso dos respectivos exercícios, de acordo com
o disposto no artigo 297.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerci-
ais.

ARTIGO 9.º

O exercício económico anual encerra a 31 de Dezembro.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005950360

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTOS MARÍTIMOS SAMAR,
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, TRANSPORTES
PÚBLICOS RODOVIÁRIOS INTERNOS E INTERNACIO-
NAIS DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 639; identificação de pessoa colectiva n.º 500252556; entra-
da/data: 10 025/030707.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041521

WORLD COMEREL � COMÉRCIO DE RELÓGIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 642/030901; identificação de pessoa colectiva n.º 506596613;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030901.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WORLD COMEREL � Comér-
cio de Relógios, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro,
10, 1.º, esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
ou extinguir delegações, agências, sucursais ou outras formas de re-
presentação social, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de relógios, novos
e usados, bem como de produtos afins ou conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite de 100 000 euros, desde que aprovadas por
unanimidade em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; a cessão de quo-
tas a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, à
qual é reservado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos
restante sócios, em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes, elei-
tos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for
deliberado.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos e para a sua representação em juízo e fora dele, activa
e passivamente, é suficiente a assinatura de um gerente ou de um ou
mais procuradores, nos termos dos respectivos mandatos.

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

ARTIGO 7.º

Os resultados apurados no fim de cada exercício terão a aplicação
que a assembleia geral dos sócios deliberar.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu.

São seus sócios, Vincenzo Pagliuca e Patrízio Antognozzi.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005040932

SESIMBRENSE DA ATALAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 567/600601; identificação de pessoa colectiva n.º 500471959;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 19-20/030729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de António Ferreira França, por
renúncia, em 23 de Junho de 2003, e foi alterado parcialmente o
contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 6.º, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sesimbrense da Atalaia, L.da, tem a
sua sede no Mercado Municipal, Travessa da Boa Hora, loja 12,
freguesia da Encarnação, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas dos seguintes va-
lores: uma, do valor nominal de 4900 euros, pertencente à sócia
Maria José Ferreira França, e outra, do valor nominal de 100 euros,
pertencente ao sócio Paulo Jorge França Antão.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Maria José
Ferreira França, desde já nomeada gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar sociedade.

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

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2005984060

TEDEC MEIJI FARMA, S. A. � SUCURSAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 651/030904; identificação de pessoa colectiva n.º 980281253;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/030904.

Certifico que foi registada a representação permanente de socie-
dade estrangeira, sucursal, cujo os estatutos e o extracto da inscrição
têm o seguinte teor:

TITULO I

Denominação, duração, domicílio e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação social

Com a denominação de TEDEC MEIJI FARMA, S. A., se consti-
tui uma sociedade anónima, que se regerá pelos presentes estatutos
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e pelas disposições legais que em cada momento lhe forem aplicá-
veis.

ARTIGO 2.º

Duração

A duração da sociedade será indefinida, começando as suas operações
na data em que tenha lugar a inscrição da escritura de constituição no
Registo Comercial.

ARTIGO 3.º

Sede

A sociedade tem a sua sede em Alcala de Henares, Barcelona M,
300 Km 30500, Espanha.

A sociedade poderá constituir sucursais, agências ou delegações,
tanto em Espanha como no estrangeiro, mediante deliberação do
conselho de administração, o qual será também competente para
deliberar a mudança da sede social dentro do mesmo concelho, as-
sim como a extinção ou mudança das sucursais, agências ou delega-
ções.

ARTIGO 4.º

Objecto social

O objecto da sociedade consistirá no fabrico, produção, distribui-
ção, exploração, importação, exportação, promoção, publicidade,
compra, venda, representação e gestão de matérias-primas farma-
cêuticas, fármacos, produtos farmacêuticos, substâncias medicinais,
artigos de uso medicinal, medicamentos, especialidades farmacêuti-
cas de consumo humano e veterinário, produtos médicos, científi-
cos, higiénicos, alimentos, bebidas, adesivos, perfumes, cosméticos,
artigos de tocador, alimentos para animais, instalações, serviços,
artigos, equipamentos e acessórios e fornecimento derivados dos
anteriores. As actividades que integram o objecto social poderão ser
desenvolvidas pela sociedade total ou parcialmente de modo indi-
recto, em qualquer das formas admitidas em direito e, em particular,
através da titularidade de acções ou participações em sociedades com
objecto idêntico ou análogo.

TITULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é fixado no montante de 2 028 375 euros e
encontra-se totalmente subscrito e realizado.

Com carácter geral e salvo deliberação em contrário da assem-
bleia geral de aumento de capital e de emissão de novas acções, o
conselho de administração tem a faculdade de deliberar sobre a for-
ma e datas em que deverão efectuar-se os oportunos pagamentos
quando existam dividendos passivos e estes devam ser satisfeitos em
moeda, respeitando em todo o caso o prazo máximo de um ano.
Neste mesmo pressuposto a forma e prazo para o pagamento acor-
dado pelo conselho de administração publicar-se-ão no Boletim
Oficial do Registo Comercial.

Nos casos em que se haja de pagar os dividendos pendentes me-
diante contribuições em espécie a assembleia geral que haja delibera-
do o aumento de capital determinará ainda assim a natureza, valor
e conteúdo das futuras contribuições e o procedimento para as
efectuar com menção expressa do prazo que não poderá exceder os
cinco anos, contados desde a adopção da respectiva deliberação de
aumento de capital.

ARTIGO 6.º

Número e representação das acções
em que está dividido o capital social

O capital social está dividido em 337 500 acções nominativas, de
6,01 euros de valor nominal cada uma delas, que atribuem aos seus
respectivos titulares os direitos reconhecidos pela lei e por estes
estatutos, integradas em duas classes, «classe 1» e «classe 2» cuja
numeração é a seguinte:

«Classe 1» � acções n.º 1 a 135 000, ambos inclusive;
«Classe 2» � acções n.º 135 001 a 337 500, ambos inclusive.
Todas as acções se encontram totalmente subscritas e realizadas

e estão representadas por títulos e são nominativas.
A sociedade poderá emitir cautelas e títulos múltiplos nas condi-

ções e com os requisitos previstos na lei.

Os títulos das acções, quando seja esta a forma de representação
escolhida, serão numerados por ordem e conterão, no mínimo, as
menções exigidas por lei.

As acções figurarão num livro de registo no qual se inscreverão as
sucessivas transmissões de acções de acordo com as expressões fixa-
das no artigo 55 do texto alterado da lei das sociedades anónimas.

ARTIGO 7.º

Direito conferido pelas acções

Todas as acções conferem ao seu legítimo titular a condição de
sócio e atribuem-lhe os direitos reconhecidos na lei e nestes estatutos.

Nos termos estabelecidos na lei e nestes estatutos, e salvo nos
casos naquela previstos, o accionista terá como mínimo os seguin-
tes direitos:

a) O de participar na repartição dos lucros sociais e no patrimó-
nio resultante da liquidação;

b) O de subscrição preferencial na emissão de novas acções ou
obrigações convertíveis em acções. O accionista ou accionistas titu-
lares de acções compreendidas na «Classe 2» terão ainda o direito
de preferência na aquisição de acções incluídas na «Classe 1», nos
casos e sob a forma que se estabelece no artigo 8.º;

c) O de decidir e votar nas assembleias gerais e o de impugnar as
deliberações sociais. Cada acção dá direito a um voto. A sociedade
poderá emitir acções sem direito de voto nas condições e respeitan-
do os limites e requisitos estabelecidos por lei;

d) O de informação.
ARTIGO 8.º

Regime e transmissão das acções

As acções são transmissíveis por todos os meios reconhecidos pelo
direito. Mas haverá de ter-se em conta em cada caso as previsões da
lei segundo hajam sido entregues ou não os títulos definitivos e se
existem no seu caso acções que contenham a obrigação de realizar
prestações acessórias. Neste último caso a transmissão das acções que
contenham esta obrigação exigirá a prévia autorização da sociedade
que haverá de concedê-la sempre que o conselho de administração
obtenha a certeza de que o novo titular está em condições e assume
a obrigação de realizar as prestações acessórias de que se tratem.

O accionista titular de acções da «Classe 1» é dizer da 1 à
135 000 ou de direitos de subscrição preferencial de acções ou de
obrigações convertíveis como consequência da titularidade das suas
acções das mesmas, que projecte ou pretenda transmitir mortis cau-
sa ou inter vivos a totalidade ou parte das suas acções a título one-
roso ou lucrativo a pessoa física ou jurídica que não seja sócio, de-
verá comunicá-lo com carácter prioritário e por escrito, aos
accionistas titulares de acções da «Classe 2» que gozarão de um di-
reito de preferência na aquisição das acções, direitos ou obrigações,
que se pretendam transmitir. O preço da aquisição das acções será o
que em cada caso acordem as partes. Decorrido o prazo de dois meses
desde a comunicação sem receber resposta entender-se-á como re-
núncia ao direito estabelecido no presente parágrafo.

Em caso de renúncia ao seu direito de preferência na aquisição
por parte dos titulares de acções da «Classe 2», em virtude do pará-
grafo anterior, ou decorrido o prazo que no mesmo se estabelece
sem resposta, as acções da «Classe 1», como as da «Classe 2», serão
transmissíveis por todos os meios admitidos em direito e a qualquer
pessoa física ou jurídica.

TÍTULO III

Órgãos da sociedade

ARTIGO 9.º

Gestão e representação da sociedade

A gestão e representação da sociedade cabe à assembleia geral de
accionistas e ao conselho de administração em conformidade com o
estabelecido na lei e nos presentes estatutos.

SECÇÃO I

Assembleias gerais

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

Os accionistas legal e validamente constituídos em assembleia geral
decidirão por maioria nos assuntos próprios da competência da as-
sembleia.
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Todos os sócios, incluindo os dissidentes e os que não tenham
participado na reunião, ficam sujeitos às deliberações da assembleia
geral, sem prejuízo do direito de impugnação que cabe a qualquer
accionista nos casos e com os requisitos previstos na lei.

ARTIGO 11.º

Tipos de assembleias gerais

As assembleias gerais poderão ser ordinárias ou extraordinárias e
devem ser convocadas pelos administradores da sociedade.

A assembleia geral ordinária, previamente convocada para o efei-
to, realizar-se-á necessariamente dentro dos seis primeiros meses de
cada exercício económico para avaliar a gestão social, aprovar em
cada caso as contas do exercício anterior e decidir sobre a aplicação
do resultado, de acordo com o balanço aprovado.

Toda a assembleia geral que não seja a prevista no parágrafo ante-
rior terá a natureza de assembleia geral extraordinária e realizar-se-á
sempre que os administradores o entendam necessário para os inte-
resses sociais e, em todo o caso, quando o solicitem um número de
sócios que titulem, pelo menos, 5 % do capital social, expressando
na convocatória os assuntos a tratar na assembleia. Neste último
caso a assembleia deverá ser convocada para se realizar dentro dos
30 dias seguintes à data em que se tenha requerido aos administrado-
res para realizá-la, devendo incluir necessariamente na ordem do dia
os assuntos que hajam sido objecto da convocatória.

Excluindo os assuntos expressamente reservados por lei e pelos
estatutos à competência da assembleia geral ordinária, qualquer ou-
tro assunto atribuído legal ou estatutariamente à assembleia geral de
accionistas poderá ser deliberado pela assembleia em reunião ordiná-
ria ou extraordinária.

ARTIGO 12.º

Convocatória

As assembleias gerais, tanto ordinárias como extraordinárias, de-
verão ser convocadas mediante anúncio publicado no Boletim Ofi-
cial do Registo Comercial e em um, pelo menos, dos diários de maior
circulação na região em que a sociedade tenha a sua sede, com 15 dias
de antecedência pelo menos à data assinalada para a reunião em
primeiro convocatória e devendo constar no anúncio todos os as-
suntos que hajam a tratar. Poderá assim mesmo fazer-se constar a
data em que se realize, se reunirá a assembleia em segunda convoca-
tória, devendo mediar entre ambas as reuniões um prazo de pelo
menos 24 horas.

Na convocatória da assembleia geral ordinária, far-se-á menção
expressa do direito de todo o accionista a obter da sociedade de
forma imediata e gratuita os documentos que irão ser submetidos a
aprovação e a informação dos auditores de contas. Quando a as-
sembleia geral ordinária ou extraordinária deva decidir sobre a altera-
ção de estatutos expressar-se-á no anúncio de convocatória, com
extrema clareza, os pontos que deverão modificar-se e o direito
que corresponda a todos os accionistas de examinar na sede social
o texto integral da modificação proposta e a informação sobre a
mesma assim como de pedir a entrega ou o envio dos referidos
documentos.

Não obstante o disposto nos parágrafos anteriores poder-se-á rea-
lizar a assembleia geral e nela tratar qualquer assunto sem necessida-
de de prévia convocatória desde que esteja presente todo o capital
social realizado, os assistentes aceitem por unanimidade a sua reali-
zação conforme o estabelecido no artigo 99.º do texto alterado da
lei das sociedades anónimas.

ARTIGO 13.º

Quórum

A assembleia geral ordinária ou extraordinária ficará validamente
constituída em primeira convocatória quando os accionistas presen-
tes ou representados, possuam, pelo menos, 25 % do capital subscri-
to com direito de voto. Em segunda convocatória, será válida a
constituição da assembleia qualquer que seja o capital representado
na mesma.

Não obstante o disposto no parágrafo anterior, para que a assem-
bleia geral ordinária ou extraordinária possa deliberar validamente, a
emissão de obrigações, o aumento ou redução do capital, a transfor-
mação, fusão, cisão ou dissolução da sociedade, salvo se o motivo da
dissolução for o fim do prazo fixado nos estatutos, e em geral qual-
quer modificação dos estatutos sociais havendo de estar em primeira
convocatória accionistas presentes ou representados que possuam pelo
menos 50 % do capital subscrito com direito de voto. Em segunda
convocatória será suficiente a representação de 25 % do dito capi-
tal social subscrito com direito de voto. Quando estejam presentes

accionistas que representem menos de 50 % do capital subscrito com
direito de voto as deliberações a que se refere este parágrafo só
poderão ser adoptadas com o voto favorável de dois terços do capi-
tal presente ou representado na assembleia.

ARTIGO 14.º

Participação nas assembleias

Todo o accionista que tenha inscritas as acções no registo de acções
nominativas da sociedade, com pelo menos cinco dias de antecedên-
cia àquele em que se irá realizar a assembleia poderá participar pes-
soalmente nas assembleias gerais ou fazer-se representar por inter-
médio de outra pessoa, ainda que esta não seja accionista. Com este
fim solicitará e obterá da sociedade em qualquer momento desde a
publicação da convocatória até ao início da assembleia a correspon-
dente senha de presença. A representação deverá ser conferida por
escrito e com carácter especial para cada assembleia. Este último
requisito não será necessário quando o representante seja o cônjuge,
ascendente ou descendente do representado, ou nos casos de poder
geral conferido em documento público com poderes para adminis-
trar todo o património que o representado tenha em território es-
panhol. A representação obtida mediante solicitação pública deverá
preencher os requisitos exigidos pelo artigo 107.º do texto alterado
da lei.

Os administradores deverão assistir às assembleias gerais. Podem
também assistir os directores, gerentes, procuradores e demais pes-
soas que no entender do presidente da assembleia deverão estar pre-
sentes na reunião por terem interesse na boa condução dos assuntos
sociais. O presidente da assembleia poderá autorizar em princípio a
assistência de qualquer outra pessoa que julgue conveniente, no en-
tanto a assembleia poderá revogar esta última decisão.

ARTIGO 15.º

Constituição da mesa, deliberações e adopção de acordos

O presidente do conselho ou, na sua ausência, o vice-presidente,
ou, na falta de ambos, o administrador mais velho dos presentes na
assembleia ou o accionista eleito em cada caso por maioria dos só-
cios presentes na reunião, presidirá à assembleia geral de accionis-
tas.

O secretário do conselho actuará como secretário da assembleia,
na sua falta actuará como tal o assessor letrado da sociedade se es-
tiver legalmente obrigada a tê-lo e for pessoa distinta do secretário
do conselho, ou na falta de ambos o conselheiro de menor idade dos
que assistam à assembleia.

Antes de entrar na ordem do dia elaborar-se-á a lista de presenças
na forma e com os requisitos exigidos por lei.

O presidente dirigirá as deliberações, concedendo a palavra, por
ordem rigorosa, a todos os accionistas que o tenham solicitado por
escrito; e a seguir aos que o solicitem verbalmente.

Cada um dos pontos que fazem parte da ordem do dia será objecto
de votação em separado. As deliberações adoptam-se por maioria
das acções presentes ou representadas na assembleia, salvo nos ca-
sos a que se refere a última parte do último parágrafo do artigo 13.º
destes estatutos, nos quais será necessário o voto, a favor de dois
terços do capital presente ou representado na assembleia.

Cada acção do mesmo valor nominal dá direito a um voto respei-
tando-se sempre no caso de acções de diferente valor nominal o
princípio da proporcionalidade entre o nominal das acções e o direi-
to de voto.

ARTIGO 16.º

Actas

As deliberações e acordos das assembleias gerais, quer ordinárias
quer extraordinárias, constarão de actas publicadas ou transcritas num
livro de registo especial e serão assinadas pelo presidente e secretá-
rio titulares ou por quem tiver actuado como tal na reunião em causa.
A acta poderá ser aprovada pela própria assembleia após ter-se ce-
lebrado esta ou na sua ausência e dentro do prazo de 15 dias, pelo
presidente e dois intervenientes, nomeados um pela maioria e outro
pela minoria.

Os administradores por iniciativa própria se assim o decidirem e
obrigatoriamente quando assim o tenham solicitado devidamente por
escrito com cinco dias de antecedência ao previsto para a realização
da assembleia em primeira convocatória accionistas que represen-
tem pelo menos 1 % do capital social, requererão a presença do
notário para que redija acta da assembleia, sendo encargo da socie-
dade os honorários do notário eleito. A acta notarial será como acta
da assembleia.
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SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

Conselho de administração

A gestão, administração e representação da sociedade em juízo e
fora dele e em todos os actos compreendidos no objecto social é da
responsabilidade do conselho de administração o qual actuará
colegialmente sem prejuízo das delegações e mandatos que poderá
conferir.

O conselho de administração será formado por um número de
conselheiros que não será inferior a 3 nem superior a 12.

A determinação do número concreto de conselheiros que devam
compor o conselho em cada momento, sempre dentro do mínimo e
do máximo a que se refere este artigo, corresponde à assembleia geral
de accionistas.

O conselho designará de entre os seus membros um presidente,
um primeiro vice-presidente e um ou vários segundo vice-presiden-
tes, assim como um secretário que poderá ou não ter a condição de
conselheiro.

Para ser eleito como membro do conselho não se requer a quali-
dade de accionista, salvo no caso de nomeação provisória por coop-
tação efectuada pelo próprio conselho, em conformidade com o
previsto no artigo 138.º do texto alterado da lei das sociedades anó-
nimas.

ARTIGO 18.º

Duração do cargo de conselheiro

Os conselheiros serão nomeados por um prazo máximo de cinco
anos. Mas poderão ser reeleitos pela assembleia uma ou mais vezes
e por períodos de igual duração máxima.

ARTIGO 19.º

Convocatória e quórum das reuniões do conselho.
Adopção de acordos

O conselho reunir-se-á quando o interesse da sociedade o exija e
com carácter obrigatório dentro dos três primeiros meses de cada
exercício para aprovar as contas do exercício anterior e o relató-
rio da gestão e sempre que deva convocar assembleia geral de ac-
cionistas.

Será convocado pelo presidente ou por quem o substitua, por ini-
ciativa própria e obrigatoriamente nos casos a que se refere o pará-
grafo anterior ou sempre que o requeiram um terço, pelo menos,
dos conselheiros em exercício.

O conselho considerar-se-á validamente constituído quando com-
pareçam na reunião, presentes ou representados, a metade mais um
dos seus membros. Qualquer conselheiro pode conferir, por escrito,
a sua representação a outro conselheiro com carácter exclusivo para
a reunião de que se trate. Para adoptar acordos será necessário o
voto favorável da maioria absoluta dos conselheiros que compare-
çam na reunião, salvo no caso de delegação permanente de algum
poder do conselho de administração na comissão executiva ou no
conselheiro delegado e a designação dos administradores que vão
ocupar tais cargos, em que será necessário o voto favorável de dois
terços dos membros do conselho.

A votação por escrito e sem sessão só será admitida quando ne-
nhum conselheiro se opuser a este procedimento.

As discussões e acordos do conselho serão lavrados num livro de
actas e cada acta será assinada pelo presidente e o secretário ou por
quem os tenha substituído na reunião a que se refira a acta. Nos casos
de votação por escrito e sem sessão serão também lavradas no livro
de actas os acordos adoptados e os votos emitidos por escrito.

ARTIGO 20.º

Poderes do conselho

O conselho de administração terá os mais amplos poderes para
administrar, gerir e representar, a sociedade em juízo e fora dele e
em todos os actos compreendidos no objecto social definido no ar-
tigo 4.º dos presentes estatutos.

Com carácter simplesmente enunciativo são da responsabilidade
pois do conselho, entre outros, os seguintes poderes:

a) Designar, de entre os seus membros, um presidente e um vice-
-presidente. Designará também, um secretário, que poderá não ser
conselheiro;

b) Acordar na convocatória das assembleias, quer ordinárias quer
extraordinárias, como e quando se realiza, de acordo com a lei e os
presentes estatutos, elaborando a ordem do dia e formulando as pro-
postas que sejam procedentes, consoante a natureza da assembleia
que se convoque;

c) Representar a sociedade em todos os assuntos e actos adminis-
trativos e judiciais, comerciais e penais, perante a administração do
Estado e instituições públicas de toda a ordem, assim como perante
qualquer jurisdição (ordinária, administrativa, especial, laboral, etc.,)
e em qualquer instância, exercendo todo o tipo de acções que lhe
caibam em defesa dos seus direitos, em juízo e fora dele, dando e
outorgando os necessários poderes a procuradores e nomeando ad-
vogados para que representem e defendam a sociedade perante os
referidos tribunais e organismos;

d) Dirigir e administrar os negócios sociais, atendendo à gestão
dos mesmos de uma forma constante. Para tal fim, estabelecerá as
normas de governo e o regime de administração e funcionamento
da sociedade, organizando e regulamentando os serviços técnicos e
administrativos da mesma;

e) Celebrar todo o tipo de contratos sobre qualquer tipo de bens
ou direitos mediante os pactos ou condições que julgar convenien-
tes, e constituir e cancelar hipotecas e outros ónus ou direitos reais
sobre os bens da sociedade, assim como renunciar, mediante paga-
mento ou sem ele, a todo o tipo de privilégios ou direitos. Poderá
igualmente, deliberar a participação da sociedade noutras empresas
ou sociedades;

f) Assinar e actuar em nome da sociedade em todo o tipo de
operações bancárias, abrir e fechar contas correntes, dispor das mes-
mas, intervir em letras de câmbio, pagares e outros títulos como
sacador, aceitante, avalista, endossante, endossado ou titular das
mesmas; abrir créditos, com ou sem garantia, e cancelá-los; fazer
transferências de fundos, rendas créditos ou valores, utilizando qual-
quer procedimento de circulação ou movimento de dinheiro; apro-
var saldos de contas liquidadas, constituir e retirar depósitos ou fi-
anças, compensar contas, formalizar câmbios, etc., tudo isto
realizável, quer no Banco de Espanha e na Banca oficial como com
entidades bancárias privadas e quaisquer organismos da administra-
ção do Estado;

g) Nomear, destinar e despedir todo o pessoal da sociedade, fi-
xando-lhe os prémios e gratificações que tenham lugar;

h) Designar de entre os seu membros uma Comissão Executiva ou
um ou mais conselheiros delegados e delegar neles, de acordo com a
lei, os poderes que entender convenientes, indicando sempre no
acordo de designação o regime de actuação da Comissão Executiva
que se nomeie ou dos conselheiros delegados, quer nas suas relações
com o conselho, quer com os seus membros. Poderá igualmente,
conferir poderes a qualquer pessoa;

i) Regular o seu próprio funcionamento em tudo o que não esti-
ver especialmente previsto na lei e nos presentes estatutos.

Ficam em todo o caso excepcionadas as faculdades que legalmen-
te são da competência da assembleia geral de accionistas.

ARTIGO 21.º

Remuneração dos conselheiros

A assembleia geral ordinária determinará cada ano ou com valida-
de para os exercícios que a própria assembleia decida a forma e quan-
tia de remuneração dos conselheiros dentro dos limites estabelecidos
pela lei. A referida retribuição poderá consistir num vencimento fixo
mensal, em prémios por assistência nas reuniões do conselho, ou
numa participação nos lucros líquidos, podendo ser simultâneas es-
tas modalidades. Se se tratar de participação em lucros a sua quantia
máxima será de 5 % e só poderá ser retirada dos lucros líquidos e
depois de cobertas as percentagens da reserva legal e estatutária e
ter-se reconhecido aos accionistas um dividendo mínimo de 4 %.

TITULO IV

Exercício social, documentos contabilísticos
e distribuição de dividendos

ARTIGO 22.º

Exercício social

O exercício social começa a 1 de Janeiro e termina a 31 de De-
zembro de cada ano civil.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 270 � 21 de Novembro de 200325 108-(86)

ARTIGO 23.º

Documentos contabilísticos

No prazo máximo de três meses contados a partir do encerra-
mento de cada exercício social o conselho deverá efectuar as con-
tas anuais que incluem o balanço, conta de perdas e ganhos e a
memória, o relatório de gestão e a proposta de aplicação de resul-
tados e em caso disso as contas e o relatório de gestão consolida-
dos de acordo com os critérios de valoração e com a estrutura
exigida por lei.

Estes documentos que deverão ser assinados por todos os conse-
lheiros, com indicação expressa do motivo que justifique a omissão
da assinatura de qualquer um deles serão submetidos a revisão por
auditor ou auditores de contas nomeados na forma, prazos e com as
funções previstas na lei para a verificação das contas anuais.

ARTIGO 24.º

Depósito e publicação das contas anuais

Aprovadas em cada caso, pela assembleia geral de accionistas, as
contas anuais, estas serão apresentadas para o seu depósito com a
certificação dos acordos da assembleia no registo comercial da sede
social, na forma e prazo previstos na lei e no regulamento do regis-
to comercial.

ARTIGO 25.º

Distribuição de lucros

Os lucros líquidos da sociedade serão divididos da seguinte forma,
sempre de acordo com o balanço aprovado:

a) A quantia necessária para cobrir as percentagens previstas na
lei ou nos estatutos e entre outras o pagamento de Impostos; dota-
ção da reserva legal e em caso de haver reservas estatutárias; amor-
tização em caso de haver custos de estabelecimentos, investigação e
exploração, etc.;

b) O resto ficará à livre disposição da assembleia geral que delibe-
rará sobre o seu destino. A deliberação de distribuição de dividendos
será ajustada em todo o caso aos requisitos exigidos por lei e deter-
minará o momento e a forma de pagamento.

TITULO V

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 26.º

Dissolução

A sociedade será dissolvida nos casos e com os requisitos estabe-
lecidos por lei.

ARTIGO 27.º

Forma da liquidação

A assembleia geral que delibere a liquidação da sociedade delibera-
rá igualmente a nomeação de liquidatários que poderá recair nos
anteriores membros do conselho de administração.

O número de liquidatários será sempre ímpar. Nos casos em que a
assembleia decida nomear os antigos administradores como liquida-
tários e o número de conselheiros tenha sido par pela assembleia
geral, decidirá ainda assim o vogal do conselho que não seja nomeado
liquidatário.

Sem prejuízo do exposto no parágrafo anterior os accionistas que
representem pelo menos a vigésima parte do capital social, e em
cada caso, o sindicato ou sindicatos de obrigacionistas poderão soli-
citar ao juiz de 1.ª instância da sede social, a designação de um
interveniente com os requisitos e poderes estabelecidos por lei.

ARTIGO 28.º

Regras da liquidação

Na liquidação da sociedade observar-se-ão as regras estabelecidas
na lei e as que complementando estas, mas sem contrariá-las tenha
deliberado, em cada caso, a assembleia geral de accionistas que tenha
adoptado a deliberação de dissolução da sociedade.

1 � Apresentação n.º 14/030904.
Representação permanente de sociedade estrangeira, sucursal.
Sede: Alcala de Henares, Barcelona M, 300 Km 30 500, Espanha.
Objecto: fabrico, produção, distribuição, exploração, importação,

exportação, promoção, publicidade, compra, venda, representação
e gestão de matérias-primas farmacêuticas, fármacos, produtos far-
macêuticos, substâncias medicinais, artigos de uso medicinal, medi-
camentos, especialidades farmacêuticas de consumo humano e vete-
rinário, produtos médicos, científicos, higiénicos, alimentos, bebidas,
adesivos, perfumes, cosméticos, artigos de toucador, alimentos para
animais, instalações, serviços, artigos, equipamentos e acessórios e
fornecimento derivados dos anteriores.

Capital: 2 028 375 euros.
Local da representação: Rua de Alexandre Herculano, 5, sala 23,

freguesia de Corarão de Jesus, Lisboa.
Representante designado: Roberto García Navalmoral, solteiro,

residente na Rua de Arturo Soria, 31, Madrid, Espanha.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2003147195

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PORTUGAL TELECOM SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3602/940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503215058;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 72 e inscrição n.º 71; números e data
das apresentações: 13 e 14/030617.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

72 � Apresentação n.º 13/030617.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 4 de Abril de

2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: Êrnani Rodrigues Lopes, casado, re-

sidente na Rua de Cruz dos Poiais, 111, Lisboa, presidente; Miguel
António Igrejas Horta e Costa; Zeinal Abedin Mahomed Bava; Car-
los Manuel de Lucena e Vasconcelos Cruz ou Carlos Manuel de Lu-
cena e Vasconcellos Cruz; Iriarte José Araújo Esteves; Paulo Jorge
da Costa Gonçalves Fernandes; Joaquim Aníbal Brito Freixial de
Goes; Henrique Manuel Fusco Granadeiro, casado, residente na Rua
de D. João V, 24, bloco E, 3.º, A, Lisboa; Carlos Alberto de Oli-
veira Cruz; Jorge Humberto Correia Tomé; Fernando Maria Costa
Duarte Ulrich; Fernando Abril-Martorell Hernandez ou Fernando
Abril-Martorell; António Pedro de Carvalho Viana Baptista ou
António Viana Baptista; Israel Vainboim; Luís Augusto da Silva ou
Luís Silva; Patrício Miguel Guerry Monteiro de Barros ou Patrick
Monteiro de Barros; Jorge Maria Bleck; Carlos Manuel de Almeida
Blanco de Morais, casado, residente na Rua de Alexandre Braga,
26, 4.º, esquerdo, Lisboa; João Manuel de Mello Franco; Gerald
Stephen McGowen, casado, residente em 2801N 27 Street,
Arlington, Estado da Virginia, Estados Unidos da América; Peter
Eugene Golob, casado, residente em 42, Kensington Park Gardens,
Londres W112QT-UK, Inglaterra; Nuno João Francisco Soares de
Oliveira Silvério Marques, casado, residente na Rua de Quirino da
Fonseca, lote 2, apartamento C-11, Algés, Carnaxide, Oeiras;
Tomás de Mello Paes de Vasconcellos ou Thomaz de Mello Paes
de Vasconcellos, casado, residente na Avenida de António Augusto
de Aguiar, 11, 5.º esquerdo, Lisboa.

Conselho fiscal: Pedro João Reis de Matos Silva, casado, residen-
te na Rua de Luciano Cordeiro, 113, 6.º, esquerdo, Lisboa, presiden-
te; Gonçalo Vaz Gago da Câmara de Medeiros Botelho ou Gonçalo
Vaz Botelho, casado, residente na Avenida dos Estados Unidos da
América, 29, 2.º, esquerdo, Lisboa; Ascenção, Gomes, Cruz & Asso-
ciado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; José Vieira dos Reis,
revisor oficial de contas, suplente.

71 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 14/030617.
Recondução do secretário da sociedade, efectivo e suplente, por

deliberação de 4 de Abril de 2003, para o triénio de 2003-2005.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 2001091915

PASTELARIA BICA E ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 432/811104; identificação de pessoa colectiva n.º 501206817;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/020320.
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Certifico que o capital social de 600 000$, foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: quatro quotas
iguais de valor nominal de 833 euros, 38 cêntimos cada, tituladas
em nome do sócio Felício António Matos Rebola; e duas quotas iguais
do valor nominal de 833 euros e 25 cêntimos cada, tituladas em
nome do sócio António dos Santos Brito.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238040

COSTA QUINTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 034/731004; identificação de pessoa colectiva n.º 502081090;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/020320.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
3331 euros e 25 cêntimos, pertencente ao sócio José Luís da Costa
Quintino, e outra no valor nominal de 1668 euros e 75 cêntimos,
pertencente à sócia Maria Carlota Correia Costa Quintino.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238037

PASTELARIA POPULAR DA BICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 771/680710; identificação de pessoa colectiva
n.º 500479437; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
14/020320.

Certifico que o capital social de 800 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social de 5000 euros, integralmente realizado, está
representado por duas quotas, uma de 3125 euros, do sócio João
Brandão Mota, e outra, de 1875 euros da sócia, Maria Rodrigues
Barbosa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238035

M. GOMES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 831/611020; identificação de pessoa colectiva
n.º 500482160; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
8/020320.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado 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, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens e valores constantes da escritura social,
e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada sócio.

São sócios: José Manuel da Conceição da Cunha e Maria de Fáti-
ma de Barros Gonçalves da Cunha.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238033

MANUEL CONSTANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 573/610314; identificação de pessoa colectiva
n.º 501092277; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
45/020320.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 2.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

2.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada um dos sócios, Aurélio da Costa Torres e Carlos Alberto
Afonso Rodrigues.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238031

CASA DE VINHOS A CARIOCA DA TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 747/531230; identificação de pessoa colectiva
n.º 500499020; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
7/020320.

Certifico que capital social de 400 000$ foi aumentado e redeno-
minado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos valores do activo, é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas, uma de 4000 euros, pertencente ao sócio Vidal Joaquim
Gonçalves Ferreira, e uma de 1000 euros, pertencente à sócia Maria
da Conceição de Jesus Ferreira.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238026

MARCOD � COMÉRCIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 430/510123; identificação de pessoa colectiva
n.º 500556571; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
44/020320.
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Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 2.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, que já deu entrada na caixa e corresponderá à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencentes a cada um dos sócios, res-
pectivamente, José Manuel Santos Vital e Paulo Silva e Sousa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238023

PROTECTUS � VIGILÂNCIA E PROTECÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8374/990825; identificação de pessoa colectiva
n.º 504776819; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
47/020320.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota pertencente ao sócio
Joaquim Jô.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238022

MERCEARIA E FRUTARIA CENTRAL DO BAIRRO
DO ARCO CEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6872/980217; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 86/
020320.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado 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 seguintes quotas: uma do va-
lor nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio José Paulino de
Lima Martins; e uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente
ao sócio José Fernando da Silva Martins.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238020

CLÍNICA DE HIPERTENSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6082/970325; identificação de pessoa colectiva
n.º 503852643; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
6/020320.

Certifico que o capital social de 400 000$ 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

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada sócio, José Rafael Alves Pinto Carmona e Maria da Concei-
ção Brandão Penetra Pinto Carmona.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
20 000 000$, correspondente a 99 759 euros e 58 cêntimos.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238017

M. M. M. � PRODUTORES INDEPENDENTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3600/940706; identificação de pessoa colectiva
n.º 503231843; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
46/020320.

Certifico que o capital social de 10 000 000$ foi aumentado e
redenominado para 50 000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens e valores, é de 50 000 euros e é representado por
10 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O administrador único, com parecer favorável do fiscal úni-
co, poderá aumentar o capital social, por uma ou mais vezes, até ao
montante de 20 000 000$, fixando livremente as condições de subs-
crição e realização.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238015

M. M. P. � CLÍNICA OTORRINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3188/940106; identificação de pessoa colectiva
n.º 503116157; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
16/020320.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4000 euros, pertencente ao sócio Manuel Marques Pereira e outra
de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Nair Cardoso Padilha
Marques Pereira.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238013
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CENTRO ESTOMATOLÓGICO DR. PIGNATELLI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 477/830929; identificação de pessoa colectiva
n.º 501410120; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/
020322.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, pertencendo uma de 2500 eu-
ros a Rui Fernandes Pignatelli Fabião e outra de 2500 euros a Olinda
Maria de Oliveira leite Pignatelli Fabião.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238011

PRIMEIRA IMAGEM � CONSULTADORIA
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 921/870122; identificação de pessoa colectiva
n.º 501781412; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 113/
020322.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas, uma do valor nominal de 3700 euros titulada em
nome de Pedro Jorge Rebelo Luís de Castro, e outra do valor nomi-
nal de 1300 euros titulada em nome de Patrícia Lozano de Luís de
Castro.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238008

PINGO DOCE � DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 740/790604; identificação de pessoa colectiva n.º 500829993;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34 e inscrição n.º 37; números e data
das apresentações: 138-139/020321.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções e inscrição:

34 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 138/020321.
Cessação de funções do administrador, Rui da Conceição Rodri-

gues do Amaral, por ter renunciado em 1 de Março de 2002.

37 � Apresentação n.º 139/020321.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 14 Março de 2002, para o triénio em curso de 2000-
-2002.

Pedro Manuel de Castro Soares dos Santos, casado, residente na
Quinta de Fontelas, lote 3, Santa Marta, Amares, presidente.

Menção: O administrador Eduardo Alberto Cid Correia, passou a
exercer o cargo de administrador-delegado.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238007

MANUEL FERNANDES ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 59 587/840612; identificação de pessoa colectiva n.º 501573119;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 118/020321.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada uma, pertencentes uma ao sócio Manuel Gonçalves Félix e
outra à sócia Inácia Teresa da Silva Cerejeira Félix.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238006

CORREIA E CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 212/800727; identificação de pessoa colectiva n.º 501066993;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 58/020321.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Pereira
Cardoso e Anabela Feijó da Costa Cardoso.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000238005

COMENAR � COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2573/930505; identificação de pessoa colectiva n.º 501655565;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 175/011221.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 5.º ficado com a se-
guinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma de 4500 euros da sócia Vera
Maria Machado da Silva Malvar, e uma de 500 euros do sócio José
Emanuel Malvar Rodrigues Ferreira.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 2005045209

MÃO LIVRE � OFICINA DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7196/980521; identificação de pessoa colectiva n.º 504171887;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 57/020320.
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Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa geral, é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas:
duas de 2250 euros, pertencentes aos sócios, Pedro Alexandre Tomé
Pinheiro e Sérgio Tomé Pinheiro; uma de 500 euros, pertencente
ao sócio Fernando Coelho Silva Pinheiro.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005067830

MULTI � PRÓTESE DENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3186/940105; identificação de pessoa colectiva n.º 501622080;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 58/020320.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, uma de 2550 euros do sócio Octá-
vio Fernando Veiga dos Santos, e outra de 2450 euros do sócio
Maximino Jorge Gomes Neto Loureiro.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005067822

MODEX � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 64 551/861211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501758194; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
3/020322.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e já entrado
na caixa social, é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma de 4375 euros, pertencente ao sócio Fernando Martins
da Silva, e outra de 625 euros, pertencente ao sócio Carlos Alexan-
dre Gomes Trindade Seixas.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005067741

LOURINHÃ

AVIBOM � AVÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 805;
identificação de pessoa colectiva n.º 503742732; data da entrada:
21072003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 13 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000459935

VALSEGUROS � MEDIADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 813;
identificação de pessoa colectiva n.º 503016608; data da entrada:
21072003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 13 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000459927

NUNO & RICARDO � SOCIEDADE
DE AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 1350;
identificação de pessoa colectiva n.º P505417162; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20030918.

Certifico que entre Ricardo Jorge Fernandes da Anunciação, ca-
sado com Marisa Isabel Rodrigues Vieira Anunciação, e Nuno Ma-
nuel Fernandes da Anunciação, casado com Ivone Maria Henri-
ques dos Santos, ambos casados na comunhão de adquiridos, e
residentes na Avenida da Liberdade, 8, Ribamar, Lourinhã, foi
constituída a sociedade com a denominação em epígrafe, que se
rege nos termos do contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nuno & Ricardo � Sociedade de
Agricultura, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 8, lugar
e freguesia de Ribamar, concelho de Lourinhã.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a agricultura.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, no valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade fica afecta a
ambos os sócios, os quais ficam desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de dois
gerentes.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000459919

AGÊNCIA DE VIAGENS CASTELO DA LOURINHÃ,
MARQUES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 180;
identificação de pessoa colectiva n.º 500862524; data da entrada:
09072003.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 27 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000459900

AUGUSTO DA SILVA ANTUNES � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 643;
identificação de pessoa colectiva n.º 503059528; data da entrada:
09072003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 12 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000459897

CEBATAL � MATERIAIS AGRÍCOLAS
E DE CONSTRUÇÃO E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 432;
identificação de pessoa colectiva n.º 502254149; data da entrada:
08072003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 20 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000459889

MATO E TERRAS TERRAPLANAGENS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 692;
identificação de pessoa colectiva n.º 503286567; data da entrada:
18012003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 13, de 31 de Março de 2003, e
os demais documentos da prestação de contas, respeitantes ao ano
de exercício de 2002.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2000458742

RIBA SPORT � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 1006;
identificação de pessoa colectiva n.º 504593552; data da entrada:
10072003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 7 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000459862

CONSTRUÇÕES MATIAS & FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 916;
identificação de pessoa colectiva n.º 504199196; data da entrada:
07072003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 8 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000459854

SAPATARIA DE ANTÓNIO PEDRO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 839;
identificação de pessoa colectiva n.º 503884537; data da entrada:
11072003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 1 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000459846

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE VALE DE MEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 54; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500253714; data da entrada:
15092003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 9, de 31 de Março de 2003, e os
demais documentos da prestação de contas, respeitantes ao ano de
exercício de 2002.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2000458734

SAVIBEL � SOCIEDADE AVÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 691;
identificação de pessoa colectiva n.º 501160272; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 2/15092003.

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

Recondução dos órgãos sociais.
Prazo: quadriénio 2001-2005.
Data: 15 de Março de 2003.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000459838

PEDRO & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matricula n.º 777;
identificação de pessoa colectiva n.º 503663409; data da entrada:
03072003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 12 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Iva Margarida
Mota Rodrigues. 2000459811

ODIVELAS

AMBULÂNCIAS TAGUS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 12 549;
identificação de pessoa colectiva n.º 503185868; inscrições n.os 18 e
23; números e datas das apresentações: 5/20030627 e 3/20030707.
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Certifico que por escritura de 30 de Abril de 2003, exarada de fls.
78 a fl. 80, do Livro n.º 212-F, do Cartório Notarial de Alenquer,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Facto: aumento de capital.
Montante após o reforço: 65 846 euros.
Montante do aumento: 4,73 euros realizado em dinheiro e subs-

crito por todos os sócios na proporção das suas quotas.
2 � Transformação em sociedade anónima alterando integralmen-

te o contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ambulâncias Tagus, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Pinheiro, lote 9,
loja B, Porto Paiã, freguesia de Pontinha, concelho de Odivelas.

2 � O conselho de administração, sem necessidade do consenti-
mento de qualquer outro órgão social, pode deslocar a sede para
qualquer ponto do território nacional.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social consiste no transporte de doentes.
2 � A sociedade pode livremente participar, por deliberação

do conselho de administração, no capital social de quaisquer ou-
tras sociedades, constituídas ou a constituir; ainda que com objec-
tos diferentes do seu, e mesmo regidas por leis especiais, bem como
associar-se sob qualquer outra forma por lei permitida com enti-
dades singulares ou colectivas, nomeadamente para formar agru-
pamentos complementares de empresas, consórcios e associações
em participação, ou outro tipo de exercício de actividade econó-
mica.

3 � A sociedade, na prossecução do seu objecto poderá, acesso-
riamente, efectuar as operações civis e comerciais, industriais e fi-
nanceiras relacionadas, directa ou indirectamente, no todo ou em
parte, com o seu objecto ou que sejam susceptíveis de facilitarem ou
favorecerem a sua realização.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, que está integralmente realizado em dinhei-
ro, é de 65 846 euros e encontra-se dividido em 65 846 acções, com
o valor nominal de um euro cada.

2 � Pode haver títulos de 1 a 10 000 acções, a todo o tempo
substituíveis por concentração ou desdobramento, a expensas do
accionista.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, assinadas por um
administrador e convertíveis a requerimento dos accionistas interes-
sados.

2 � Os accionistas detentores de acções nominativas têm direito
de preferência no caso de alienação de acções do mesmo tipo.

3 � O direito de preferência mencionado no número anterior será
exercido em termos proporcionais, de acordo com o número de
acções detidas.

4 � O disposto nos números anteriores constará dos títulos das
acções.

5 � O preço de oferta, no máximo da valoração de cada acção,
será justificado por relatório elaborado por revisor oficial de contas
independente da sociedade.

6 � Quando haja aumento de capital, os accionistas portadores
de acções nominativas terão preferência na subscrição das novas
acções na proporção das que possuírem, salvo deliberação em con-
trário da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, por deliberação do conselho de administração,
precedida de parecer do órgão fiscal, pode emitir obrigações ou qual-
quer outro título de dívida, nos termos e limites legais, bem como

efectuar sobre obrigações próprias as operações que forem legalmente
permitidas.

2 � Por deliberação do referido órgão a sociedade poderá adqui-
rir obrigações próprias e efectuar sobre elas todas as operações per-
mitidas por lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Todas as deliberações tomadas em assembleia geral só serão váli-
das desde que obtenham os votos favoráveis de accionistas que re-
presentem, pelo menos, 51 % do valor nominal do capital social.

ARTIGO 8.º

1 � Na convocatória dessa assembleia geral será fixada uma se-
gunda data para o caso da mesma não poder reunir-se na primeira
data marcada por falta de representação.

2 � Entre as duas datas mencionadas no número anterior não
pode decorrer um prazo inferior a 15 dias.

3 � A publicação das convocatórias pode ser substituída por car-
tas registadas quando o número de accionistas for igual ou inferior a
20 e todas as acções representativas do capital social forem nomi-
nativas ou, no caso de serem acções ao portador, estiverem deposi-
tadas na sede social.

ARTIGO 9.º

Os accionistas só podem fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por um membro do conselho de administração, pelo cônjuge,
ascendente ou outro accionista, mas podem fazer-se acompanhar de
um consultor.

ARTIGO 10.º

Só podem participar em reuniões os accionistas com direito a voto.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, eleito
por um período de três anos, e pelo secretário da sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � A cada 1000 euros de capital social corresponde um voto.
2 � Para um accionista ter direito a participar e votar numa

assembleia geral é necessário que as acções suficientes para lhe con-
ferirem esse direito se encontrem depositadas na sede social, com a
antecedência mínima de oito dias em relação à data marcada para a
realização da mesma, ou que seja feita prova, com a mesma antece-
dência, de que se encontram depositadas.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é o órgão competente para deliberar sobre o
relatório de gestão, contas do exercício, aplicação de resultados,
eleição dos corpos sociais e aprovação do plano de investimento,
bem como sobre qualquer outro assunto não vedado por lei.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade é administrada por um só administrador, se o
capital social o permitir, ou por conselho de administração com-
posto por três ou cinco membros, que poderão não ser accionis-
tas.

2 � A duração do mandato é de três anos.
3 � Um dos membros poderá ser nomeado administrador-dele-

gado.
5 � O valor da caução a prestar pelos administradores será de

5000 euros.
ARTIGO 15.º

Compete ao conselho de administração fixar os limites da delega-
ção de poderes, nos termos dos artigos 406.º e 407.º do Código das
Sociedades Comerciais.
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ARTIGO 16.º

Ao administrador-delegado, quando designado, compete a gestão
corrente da sociedade.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se perante terceiros com a assinatura do
administrador único ou, em caso de administração plural, com a
assinatura de dois administradores ou do administrador-delegado, se
for designado.

2 � A sociedade obriga-se, também, perante terceiros com a as-
sinatura de um procurador, desde que a este tenham sido atribuídos
os necessários poderes para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos.

ARTIGO 18.º

Não é obrigatória a ocorrência de uma reunião por mês do conse-
lho de administração.

ARTIGO 19.º

A fixação da remuneração da administração competirá à assem-
bleia geral.

CAPÍTULO V

Secretário da sociedade

ARTIGO 20.º

A sociedade terá um secretário e um secretario suplente.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 21.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a um
conselho fiscal, composto por três membros efectivos e um suplente.

ARTIGO 22.º

Quer o fiscal único quer os membros do conselho fiscal são elei-
tos em assembleia geral por um período de três anos.

ARTIGO 23.º

A remuneração dos membros do conselho fiscal é fixada pela as-
sembleia geral.

ARTIGO 24.º

O conselho de administração pode deliberar que no decurso de um
exercício sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lucros.

CAPÍTULO VII

Dissolução

ARTIGO 25.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � Por deliberação dos sócios só se dissolve desde que, aquela,

obtenha votos favoráveis correspondentes a, pelo menos, 75 % do
capital social.

Esta certidão está conforme o original.

7 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2003519050

MOSAICOS LUSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 409;
identificação de pessoa colectiva n.º 502002085.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2003. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva. 2003518878

CLARIVIDÊNCIA � GESTÃO, COMPRA
E VENDAS DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 246;
identificação de pessoa colectiva n.º 503784770.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003498672

VETZOO DE FAMÕES COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO
E TRATAMENTO DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 732;
identificação de pessoa colectiva n.º 505827395.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002460396

DR.A MARIA CELESTE SILVA LOPES DOMINGUES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 696;
identificação de pessoa colectiva n.º 505802384.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

3 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003498656

CALDILHAS GÁS, INSTALAÇÃO
DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 447;
identificação de pessoa colectiva n.º 505402980.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

27 de Junho de 2003. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva. 2003117202

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

ORLHE � EXPLORAÇÃO DE DISCOTECA/BAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 326; identificação de pessoa colectiva n.º 505089580; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030829.

Certifico que foi registada a cessão de funções de gerente de Hél-
der Fernando Soares Pereira, por renúncia, em 4 de Junho de 2003.

Mais certifico que a sociedade em epígrafe foi transformada em
sociedade unipessoal por quotas.

Certifico ainda que foi registada a alteração parcial do contrato,
tendo sido eliminado o artigo 8.º e alterados os artigos 1.º, 4.º, 5.º,
6.º e 7.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ORLHE � Exploração de
Discoteca/Bar, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Campo da Fei-
ra, 2, na freguesia e concelho do Sobral de Monte Agraço.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à única quota do sócio Orlando Manuel
Vicente de Sousa.
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ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução, e com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio
Orlando Manuel Vicente de Sousa, já nomeado gerente, sendo sufi-
ciente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição do sócio,
devendo continuar com os seus herdeiros ou representantes, que entre
todos nomearão um que a todos representa na sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica desde já o sócio da sociedade autorizado a celebrar quaisquer
negócios jurídicos com a sociedade desde que sirvam a prossecução
do seu objecto social.

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2003312595

AGRO-PECUÁRIA DA QUINTA DA ARCELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 12; identificação de pessoa colectiva n.º 501049134; data
do depósito: 02092003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2003312870

PAU DE CANELA DOCE, ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 312; identificação de pessoa colectiva n.º 504861646; data
do depósito: 08092003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2002.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2003312617

TORRES VEDRAS

CENTRO ÓPTICO DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2248; identificação de pessoa colectiva n.º 503326682; data de
entrada: 27082003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2002 da sociedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
2003404643

PORTALEGRE
ARRONCHES

CURSAL � AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Bairro Novo, lote 24, Assunção, Arronches

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 1; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500081700; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 1/20030918.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
para 5000 euros, tendo alterado o artigo 4.º, que ficou com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, encontrando-se dividido em três quotas: uma de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio José Manuel Rodrigues Curvelo, e duas de
1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João Ma-
nuel Trindade Curvelo e Luís Manuel Trindade Curvelo.

Está conforme o original.

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

19 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Pintão Roldão Bento Miranda. 2001524498

PONTE DE SOR

CARRO DE ALUGUER BARRAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 42;
identificação de pessoa colectiva n.º 500523886; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005726966

MEGALENTEJO � EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 489;
identificação de pessoa colectiva n.º 504005499; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005726826

MARIA FILOMENA GRAÇA CAMPINO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 724;
identificação de pessoa colectiva n.º 501162460; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005726818

CRATIMAGEM � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 618;
identificação de pessoa colectiva n.º 505285819; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005726931
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VERA DUQUE � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 697;
identificação de pessoa colectiva n.º 505829606; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2003150862

MANUEL LOPES ESPADINHA & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 707;
identificação de pessoa colectiva n.º 505579766; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005726958

ESTÊVAM AUGUSTO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 53;
identificação de pessoa colectiva n.º 500566348; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005726974

AUTO TÁXIS LEAL MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 559;
identificação de pessoa colectiva n.º 504631241; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005726982

COELHO & VEIGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 282;
identificação de pessoa colectiva n.º 502731893; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005726990

FOTO CONSTANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 326;
identificação de pessoa colectiva n.º 502904704; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005727016

CLÍNICA DENTÁRIA DE PONTE DE SOR,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 367;
identificação de pessoa colectiva n.º 503192201; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005727024

MENDES & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 422;
identificação de pessoa colectiva n.º 503554448; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005726940

COMELSOR � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO
DO SOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 275;
identificação de pessoa colectiva n.º 502910054; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005726923

GODINHO & GODINHO, EXPLORAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 719;
identificação de pessoa colectiva n.º 506229220; data de entrada:
30062003.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005726915

PROMORAIL � TECNOLOGIAS DE CAMINHOS
DE FERRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 164;
identificação de pessoa colectiva n.º 501892303; inscrição n.º 14; nú-
mero e data da apresentação: 6/20030912.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

14 � Apresentação n.º 6/20030912.
Facto: reforço de capital.
Artigo alterado: 5.º
Capital: 1 500 000 euros após o reforço de 1 000 000 de euros,

em numerário, com emissão de 200 000 novas acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma, na proporção das acções que cada
accionista detém no capital social, ficando em consequência o mes-
mo representado por 300 000 acções com o valor nominal de 5 eu-
ros cada uma.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005798223

TRANSPORTES RICO � SOCIEDADE
DE TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 748;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20030910.

Certifico que Elsa Cristina Branco Rico do Vale, solteira, maior,
e residente na Rua Principal, 21, Vale de Bispo Fundeiro, Ponte de
Sor, constituiu a sociedade que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Rico � Sociedade de
Transportes, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede na Rua Principal, 21, em Vale do
Bispo Fundeiro, Ponte de Sor.

3.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de mer-
cadorias, o aluguer de máquinas e veículos e o comércio a retalho de
materiais de construção.

4.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde a uma quota de igual valor nominal perten-
cente à sócia, Elsa Cristina Branco Rico do Vale.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence à única sócia, Elsa Cristina
Branco Rico do Vale, desde já designada gerente, bastando a sua in-
tervenção para vincular a sociedade.

6.º

1 � A sócia está autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto da mesma.

2 � Poderão ser feitos pela sócia os suprimentos de que a socie-
dade careça, nos termos e condições a estabelecer nos respectivos
contratos de suprimentos.

3 � A sócia pode deliberar que lhe sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global equivalente ao dobro do capital
social.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 2005727008

PORTALEGRE

MONIZ DUARTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1210;
identificação de pessoa colectiva n.º P506681955; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/110903.

Certifico que Aurélio Moniz Pereira Duarte, casado com Paula
Cristina Lourenço Tavares Duarte na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Urbanização das Carvalhinhas, Rua do Dr. Laureano Sardi-
nha, 7, Portalegre, constituiu a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma de Moniz Duarte, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sua sede em Rua de 5 de Outubro, 96,
7300 Portalegre.

3.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de electrodomésti-
cos, aparelhos de rádio, televisão e vídeo.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio, Aurélio Moniz Pereira Duarte.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence ao único sócio, Aurélio Moniz
Pereira Duarte, que desde já fica nomeado gerente, bastando a sua
intervenção para vincular a sociedade.

6.º

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

7.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

8.º

O sócio único poderá fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nas condições por aquele determinadas.

Conferida. Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2000892019

STATION PORTALEGRE � CENTRO DE MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1100;
identificação de pessoa colectiva n.º 505209420; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
3 e 4/040903.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Gilles
Rosseau cessou funções de gerente, por renúncia.

Data: 31 de Julho de 2003;

Mais certifico que foi designada gerente Sílvia de Jesus Pinho
Monteiro, casada, residente na Rua da Fonte Seca, 15-A, Fortios,
Portalegre.

Data da deliberação: 31 de Julho de 2003.

Conferida. Está conforme.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2000891934

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CEREJEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 477;
identificação de pessoa colectiva n.º 502305550; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações:
13 e 15/030903.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, de que são só-
cios, José Manuel Carvalho Castelhano e Ana Maria Velez Barradas
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Castelhano, casados entre si, na comunhão de adquiridos, residentes
na Tapada dos Sobreiros, lote C-2, São Tiago, Urra, Portalegre; que
Manuel Domingos Mendes Miranda e Manuel Domingos Mendes das
Chagas, cessaram funções de gerentes, por renúncia.

Data: 16 de Maio de 2003.

Mais certifico que foram designados gerentes os sócios, José Ma-
nuel Carvalho Castelhano e Ana Maria Velez Barradas Castelhano,
e alterados os artigos 4.º e 5.º do respectivo contrato, que ficaram
com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, uma de cada sócio.

5.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

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

Conferida. Está conforme.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2000891926

OTADC � ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1203;
identificação de pessoa colectiva n.º P506514595; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/170903.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi desig-
nado gerente António Manuel de Amorim Monteiro, casado, resi-
dente na Praceta de «Os Lusíadas», 4, cave esquerda, Portalegre.

Data da deliberação: 21 de Julho de 2003.

Conferida. Está conforme.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2000892027

A. RICARDO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 416;
identificação de pessoa colectiva n.º 502098414; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 10/170903.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi desig-
nada gerente Paula de Jesus Carvalho dos Santos, casada, residente
no Bairro dos Apóstolos, lote 6, Urra, Portalegre.

Data: 6 de Agosto de 2003.

Mais certifico que foi alterado o corpo do artigo 6.º do respecti-
vo contrato, que ficou com a seguinte redacção:

6.º

A administração e representação da sociedade incumbem à gerên-
cia, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral,
cujos membros podem ser escolhidos de entre os sócios e estranhos
à sociedade, encontrando-se já designados gerentes ambos os sócios.

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

Conferida. Está conforme.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2000892035

SUCAPOR � AUTO SUCATAS DE PORTALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 301;
identificação de pessoa colectiva n.º 501512039; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 1/160903.

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

Dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Julho de 2003.

Conferida. Está conforme.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2000892000

SOUSEL

TRANSPORTES ABALADAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 211/090903;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/090903.

Certifico que entre António do Nascimento Abaladas, divorciado,
natural da freguesia de Seda, concelho de Alter do Chão, residente
no Monte da Estrada, lugar de Almadafe, freguesia de Casa Branca,
Sousel, e Ricardo Jorge Fernandes Abaladas, casado sob o regime da
comunhão de adquiridos com Sónia Helena Pinto Salvaterra, natural
da freguesia de Évora (Sé), residente no referido Monte da Estrada,
Almadafe, Casa Branca, Sousel, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se há-de reger pelo constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Abaladas & Filhos, L.da,
e vai ter a sua sede no Monte da Estrada, lugar de Almadafe, fregue-
sia de Casa Branca, concelho de Sousel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada 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.

2.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários nacionais
e internacionais de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio António do Nasci-
mento Abaladas, e outra no valor nominal de 20 000 euros, perten-
cente ao sócio Ricardo Jorge Fernandes Abaladas.

§ único. Podem ser exigidas prestações suplementares de capital,
até ao montante global de 500 000 euros.

4.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios.

2 � A cessão a estranhos depende sempre do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo.

5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, em juízo ou fora dele, activa e passivamente, dispen-
sada de caução e com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, ficam a cargo de ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes, sendo o sócio Ricardo Jorge Fernandes
Abaladas quem empresta a capacidade profissional à sociedade.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de um gerente.

Mais declararam os outorgantes sob sua inteira responsabilidade:
Que, como únicos sócios, autorizam que as operações sociais

se iniciem a partir de hoje, para o que a gerência fica autorizada
a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da sociedade e,
designadamente, comprar, vender quaisquer bens móveis ou imó-
veis, mesmo antes do registo definitivo, no âmbito do objecto
social.

Que autorizam desde já os gerentes a procederem ao levanta-
mento do capital social para fazer face às despesas de constitui-
ção, registo e instalação da sociedade, bem como às despesas de
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aquisição de equipamento necessário à prossecução do objecto
social.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2003. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
2001885458

R. C. GIL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 212/170903;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/170903.

Certifico que Roberto Carlos Rato Gil, solteiro, maior, natural da
freguesia de Cano, concelho de Sousel, residente na Rua do Capitão
Pais Falcato, 15, na mesma freguesia, constituiu a sociedade unipes-
soal em epígrafe, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos
seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma R. C. Gil, Sociedade Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade tem sede na Rua da Ferroa, 1-A, freguesia de
Cano, concelho de Sousel.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de prestação de servi-
ços em veículos automóveis, pronto-socorro e transporte dos mes-
mos.

3.º

A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto social igual ou diferente do por ela exercido ou em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal, na titularidade do sócio único Roberto Carlos Rato Gil.

2 � O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares
de capital, até ao montante de 250 000 euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio único, Roberto
Carlos Rato Gil, desde já nomeado gerente.

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

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

4 � Por falecimento ou interdição do seu sócio, a sociedade con-
tinuará com os seus herdeiros.

5 � Ficam autorizados os negócios jurídicos entre o sócio e a
própria sociedade que sirvam a prossecução do objecto social, nos
termos do disposto no Código das Sociedades Comerciais.

Disposição transitória

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, ficam desde já os gerentes auto-
rizados a proceder ao levantamento do capital social a fim de cus-
tear as despesas com a constituição e registo da sociedade, aquisição
de equipamento e instalação da sede social.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2003. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
2001885466

U. M. S. � UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 129/190198;
identificação de pessoa colectiva n.º 504037293.

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

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Rita Felizarda Roma
Coelho dos Santos Barreiros. 2001885415

NUNO RAPOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 185/
110402; identificação de pessoa colectiva n.º 505926130; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 e 2/150903.

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

1.º Facto: cessação de funções de gerente de Francisco Joaquim
Vaz Maluco, por destituição, em 21 de Julho de 2003.

2.º Facto: nomeação de gerente com capacidade profissional de
Maria Fernanda Correia Lopes Sardinha, casada, residente em Cano,
Sousel.

Data da deliberação: 21 de Julho de 2003.

22 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Rita Felizarda Roma
Coelho dos Santos Barreiros. 2001885474

TRANSPORTES DEBORAH & SARDINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 177/040202;
identificação de pessoa colectiva n.º 505935759; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
1 e 2/110903.

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

1.º Facto: cessação de funções de gerente de Francisco Joaquim
Vaz Maluco, por destituição, em 21 de Julho de 2003.

2.º Facto: nomeação de gerente com capacidade profissional de
Maria Fernanda Correia Lopes Sardinha, casada, residente em Cano,
Sousel.

Data da deliberação: 21 de Julho de 2003.

23 de Setembro de 2003. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
2001885482

PORTO
GONDOMAR

PAULO PIRES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 449/
20030916; identificação de pessoa colectiva n.º 506618994; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/20030916.

Certifico que entre Paulo Jorge Mesquita Pires e Ana Maria Fer-
nandes Teixeira Pereira Pires foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Pires & Pereira, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Campainha, 214, 3.º, direito, fre-
guesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de café, snack-bar,
bar, bar-concerto, salão de jogos; aluguer de equipamento informá-
tico; projecção de vídeos e filmes; comércio e representações de
produtos diversos, nomeadamente, jornais, revistas e outras publica-
ções periódicas, material e equipamento informático, tabaco.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Paulo Jor-
ge Mesquita Pires, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003587578

EMÍDIO DA SILVA MENTEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 684/
20011218; identificação de pessoa colectiva n.º 505721406; número
e data da apresentação: 4/20030909.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2002.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002859116

TÁXIS PRESTÍGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 044/
20001220; número e data da apresentação: 3/20030909.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2002.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002859132

INFUB � INFORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO
DE BIOMASSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 48 237/
900831; identificação de pessoa colectiva n.º 502391014; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/20030910.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Julho de 2003.

Está conforme.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002859175

CENTRO CICLISTA DE GONDOMAR

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5/
911120; identificação de pessoa colectiva n.º 501423176; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 1 e 2/20030910.

Certifico que foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais, para o triénio de 2002-2004, por deliberação de 21 de No-
vembro de 2002.

Direcção: presidente, Manuel Fernando Martins da Rocha, ca-
sado; vice-presidente, Artur França Silva, casado; 1.º secretário,
Manuel Belmiro Silva Cardoso, casado; 2.º secretário, José Filipe
Queirós Pereira, solteiro, maior; 1.º vogal, Damião Francisco
Santos Silva, casado; 2.º vogal, Miguel Fernando Ribeiro dos San-
tos, casado.

Conselho fiscal: presidente, Feliciano Beira Peixoto, casado; vice-
-presidente, António Pereira Santos, casado; secretário, Damião Fer-
nando de Castro Silva, casado.

Certifico ainda que foi alterado o artigo 3.º dos estatutos, do agru-
pamento em epígrafe, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto social é o de a educação física dos seus associados, feita
não só pelo estudo e prática dos desportos ao ar livre, especialmen-
te o ciclismo, mas ainda pela realização de quaisquer exercícios pró-
prios para o desenvolvimento do organismo e conservação da saúde
e os desportos de futebol, futsal, columbofilia, basquetebol, andebol,
bilhar e ténis de mesa.

Os estatutos completos do contrato, na sua redacção actualizada,
foram depositados na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003587489

ANTÓNIO PEREIRA DA SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 36 581/
820614; identificação de pessoa colectiva n.º 501297529; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20030916.

Certifico que António Pereira da Silva cessou funções de gerente,
em 27 de Junho de 1982, por óbito.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2000055990

COUTINHO CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7554/
961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503733210; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 5/20030917.

Certifico que foram designados gerentes os sócios, Paulo Eduardo
Teixeira Sousa e Marcelo Dinis Teixeira Sousa.

Data da deliberação: 15 de Setembro de 2003.

Está conforme.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003538666

VASCONCELOS, ANDRADE & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 796;
identificação de pessoa colectiva n.º 504786598; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 4/20030916.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
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Data da aprovação das contas: 11 de Agosto de 2003.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2001666900

DELFIM DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 36 364/
820420; identificação de pessoa colectiva n.º 501274189; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 26; números e data das
apresentações: 2 e 3/20030917.

Certifico que Serafim Fernando Neves da Silva cessou funções de
gerente, por renúncia, e foi designada gerente, Maria de Fátima Mota
Cardoso Soares Neves da Silva, casada, ambos em 22 de Agosto de
2003.

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002859809

MANUEL PORFÍRIO ROCHA MARTINS DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 319/
20010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505578972; número
e data da apresentação: 2/20030917.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2002.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003487930

MANUELA PEREIRA & PEREIRA � PRODUTOS
PARA CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 12 192/
991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504630741; número e
data da apresentação: 1/20030917.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2002.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003538887

OPORTUNA 3 � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 450/
20030917; identificação de pessoa colectiva n.º 506653013; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030917.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Oportuna 3 � Sociedade Media-
ção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Domingos
Gonçalves de Sá, 434, sala 24, freguesia de Rio Tinto, concelho de
Gondomar.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o de mediação imobiliária, administra-
ção de condomínios, recuperação de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4750 euros,

pertencente à sócia Rosalina Manuela Dias da Silva, e outra de 250 eu-
ros, pertencente à sócia Dolores Noémia Carneiro Rodrigues.

ARTIGO 4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, fica a pertencer à sócia Rosalina Manuela Dias da
Silva, que desde já fica nomeada gerente.

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

2 � Em extensão dos poderes de gerência, fica esta autorizada a
adquirir quaisquer bens móveis, e veículos automóveis, ainda que sob
o regime de aluguer de longa duração ou leasing.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, cônju-
ges e seus descendentes; para estranhos depende do consentimento
da sociedade e demais sócios, aos quais é atribuído o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar, àquela, e em segundo, aos demais só-
cios.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 20 dias, salvo nos casos
em que a lei exija outras formalidades.

Está conforme.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002859833

DELCHE � PRODUTOS MANUTENÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 871/
20020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506051439; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20030916.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Sede: Rua Particular do Regueirais, 33, Zona Industrial Regueirais,
Rio Tinto, Gondomar.

Está conforme.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2001304927

COPESMAL � COMPANHIA PORTUGUESA
DE ESMALTAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 763/
990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504851217; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/20030916.

Certifico que foram designados os seguintes membros dos órgãos
sociais, para o quadriénio de 2003-2006:

Data da deliberação: 27 de Junho de 2003.
Conselho de administração: presidente, Manuel Borges Meireles,

casado; vogais:
1) Bernardino Joaquim Borges Meireles, casado;
2) António Meireles, S. A, representada por Jorge Manuel Alves

Guimarães, divorciado.
Fiscal único, Velosa, Nadais & Associados, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, representada por José Augusto Nadais de
Sousa, viúvo, revisor oficial de contas; suplente, Luís Velosa, casa-
do, revisor oficial de contas.

Está conforme.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002859825

AGOSTINHO MOREIRA DA SILVA ISIDRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 699/
910408; identificação de pessoa colectiva n.º 502523329; número e
data da apresentação: 1/20030916.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 270 � 21 de Novembro de 2003 25 108-(101)

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003487816

MÓVEIS CÉLIA SANTOS & LUÍS PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2036/
920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502732334; número e
data da apresentação: 2/20030916.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003587853

EMERSSUS � CUIDADOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 655/
20011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505790432; número
e data da apresentação: 4/20030916.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003538119

DELCHE � PRODUTOS DE MANUTENÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 871/
20020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506051439; número
e data da apresentação: 3/20030916.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2002.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2001308248

COPESMAL � COMPANHIA PORTUGUESA
DE ESMALTAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 763/
990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504851217; número e
data da apresentação: 5/20030916.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
ano 2002.

17 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Mario Augusto
Amorim. 2002859817

FERNANDO PINTO TAVARES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 448/
20030916; identificação de pessoa colectiva n.º 506620840; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030916.

Certifico que Adamastor Fernando Pinto Tavares constituiu a
sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Pinto Tavares �
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua dos Azevinhos, 93, 7.º, direito, fre-
guesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e assistência técnica de equi-
pamentos de escritório.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio.

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, que desde já fica
nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social.

Está conforme.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003587560

EXIGIBILIDADE � CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 445/
20030912; identificação de pessoa colectiva n.º 504706802; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20030912.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º da sociedade em epígrafe,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Exigibilidade � Contabilidades,
L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de 29 de Julho, 2804, freguesia de
Covêlo, concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

Está conforme.

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

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002859507

INTERTALENTO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 442/
20030912; identificação de pessoa colectiva n.º 506692590; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030912.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INTERTALENTO � Indústria
e Comércio de Ourivesaria, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua das Orquídeas, 65, freguesia de Fân-
zeres, concelho de Gondomar.
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3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de arti-
gos de ourivesaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 4750 euros, pertencente à sócia Maria Beatriz Gomes da Silva, e
outra do valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio José Mário
Pereira Ricardo.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria Bea-
triz Gomes da Silva, que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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.

15 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2003587691

CARVALHO & MENDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9468/
980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504119583; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 8 a 10/20030911.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º da sociedade em epígrafe,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence ao sócio Joaquim da Silva
Mendanha, já nomeado gerente, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos.

Certifico ainda que Francisco Manuel Carvalho Fernandes cessou
funções de gerente, em 7 de Agosto de 2003, por renúncia.

Está conforme.

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

12 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2000055982

LOUSADA

FAMO BRAGA � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 953/
980422; identificação de pessoa colectiva n.º 504130145; data da
apresentação: 030922.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2001 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

O Primeiro-Ajudante, António Dias Machado. 2000252460

MARCO DE CANAVESES

CONSTRUÇÕES ARMANDO VIEIRA MONTEIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1987/20030508; número e data da apresentação: 12/
20030508.

Certifico que Armando Vieira Monteiro, casado em comunhão de
adquiridos com Sara Fernanda Novais Moura Monteiro, constitui a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Armando Vieira Mon-
teiro, Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Calvário, sem número,
freguesia de Tabuado, concelho de Marco de Canaveses.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

2 � O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencem ao só-
cio, que desde já é nomeado gerente, com a remuneração de 1000 eu-
ros mensais.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade, que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

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.

Conferida. Está conforme.

20 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Eugénia Carva-
lho Madeira Barros. 2004974702

CONSTRUÇÕES CONSTANTINO ALVES
& MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1982/20020613; número e data da apresentação: 11/
20020613.

Certifico que entre Constantino Madureira Alves, casado em co-
munhão de adquiridos com Maria Irene de Barros Monteiro, Luís
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Manuel de Barros Monteiro, casado em comunhão de adquiridos com
Anabela Teixeira Soares, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Constantino Alves &
Monteiro, L.da, com sede no lugar do Calvário, freguesia de Tabua-
do, concelho do Marco de Canaveses.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Constantino Madureira Alves, e
outra do valor nominal de 2000 euros, pertencentes ao sócio Luís
Manuel de Barros Monteiro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

Conferida. Está conforme.

20 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Eugénia Carva-
lho Madeira Barros. 2001974710

COUTO LEITE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 62/660929; identificação de pessoa colectiva n.º 500145580.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
de Oliveira Caetano Vasconcelos. 2004974621

CARROÇARIAS � IRMÃOS COSTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 535/910125; identificação de pessoa colectiva n.º 502490268.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
de Oliveira Caetano Vasconcelos. 2004974672

COUTO LEITE � SISTEMAS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1762/20011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505889226.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
de Oliveira Caetano Vasconcelos. 2004974630

PAÇOS DE FERREIRA

VITAL COELHO MACHADO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1395/991006; identificação de pessoa colectiva n.º 504618229;
data: 200603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2003803645

J. F. C. TEIXEIRA � POLIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1979/020611; identificação de pessoa colectiva n.º 506131149;
data: 20030620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2003803637

JOSÉ LUÍS � MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1266/980626; identificação de pessoa colectiva n.º 503824330;
data: 030620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2003798510

STORART � COMÉRCIO DE MÓVEIS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1959/020809; identificação de pessoa colectiva n.º 506160890;
data: 030620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2001655509

PONTE NOVA MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1453/000214; identificação de pessoa colectiva n.º 504369385;
data: 030620.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Lurdes Augusta Fernan-
des Batista. 2003798528

PORTO � 1.A SECÇÃO

ARMINDA PACHECO CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 913/880405; identificação de pessoa colectiva n.º 501958614;
número e data da prestação de contas: 874/260603; pasta
n.º 19 204.

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

15 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002662444

ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 195/770930; identificação de pessoa colectiva n.º 500694729;
número e data da prestação de contas: 868/260603; pasta n.º 127.

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

15 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002662436

CUNHA TERROSO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 642/680725; identificação de pessoa colectiva n.º 500530076;
número e data da prestação de contas: 1031/270603; pasta
n.º 19 394.

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

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629261

ESTIBEIRO & TERROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 876/820817; identificação de pessoa colectiva n.º 501331123;
número e data da prestação de contas: 1033/270603; pasta
n.º 6623.

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

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629270

ANTUNES & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 791/661024; identificação de pessoa colectiva n.º 500027110;
número e data da prestação de contas: 1029/270603; pasta
n.º 19 320.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629245

BIGONE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8880/000413; identificação de pessoa colectiva n.º 504474529;
número e data da prestação de contas: 1030/270603; pasta n.º 8880.

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

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629253

DANIEL & BRAGA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 747/020205; número e data da prestação de contas: 1027/
270603; pasta n.º 11 747.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629210

ALLERTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8836/000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504909320;
número e data da prestação de contas: 1028/270603; pasta n.º 8836.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629229

ARAÚJO & IRENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 466/021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506301656;
número e data da prestação de contas: 1025/270603; pasta n.º 12 466.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002650020

ALBANO & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 071/800328; identificação de pessoa colectiva n.º 500888981;
número e data da prestação de contas: 1026/270603; pasta n.º 12 278.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002650047

DECOPORTO � MATERIAIS DECORATIVOS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 937/930126; identificação de pessoa colectiva n.º 502910593; nú-
mero e data da prestação de contas: 1023/270603; pasta n.º 937.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002629447
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EQUIRENTE � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 82/920304; identificação de pessoa colectiva n.º 502711574; nú-
mero e data da prestação de contas: 1024/270603; pasta n.º 82.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629202

EMISUL � ESTUDOS DE MARKETING INTERNACIONAL
E DE PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 663/830314; identificação de pessoa colectiva n.º 501374027;
número e data da prestação de contas: 1021/270603; pasta n.º 15 623.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002337730

ENFERMAGEM MARIA ANGELINA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6561/980424; identificação de pessoa colectiva n.º 504156623;
número e data da prestação de contas: 1022; pasta n.º 6561.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002629455

BMC � BULLTOSA & MENDES, COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8086/970228; identificação de pessoa colectiva n.º 503837067;
número e data da prestação de contas: 1018/270603; pasta n.º 21 662.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629199

ALVES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1039/930226; identificação de pessoa colectiva n.º 502446056;
número e data da prestação de contas: 1019/270603; pasta n.º 1039.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002629412

FOTRAÇO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 765/880203; identificação de pessoa colectiva n.º 501929002; nú-
mero e data da prestação de contas: 1016/270603; pasta n.º 15 775.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002170711

CLOP � CLÍNICA DE ORTOPEDIA E MEDICINA
DESPORTIVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 557-A/20030129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504447254; número e data da prestação de contas: 1017/270603;
pasta n.º 12 557-A.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002629420

FAMAG � ARTIGOS E MÁQUINAS GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 086/770824; identificação de pessoa colectiva n.º 500667829;
número e data da prestação de contas: 1014/270603; pasta
n.º 606.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002629439

FATITÓ � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1036/880713; identificação de pessoa colectiva n.º 502006404;
número e data da prestação de contas: 1015/270603; pasta
n.º 19 405.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629180

BILA FASHION � COMÉRCIO DE PRONTO
A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9484/001010; número e data da prestação de contas: 1012/
270603; pasta n.º 9484.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629164

FILIPE OLIVEIRA & SERAFIM MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 014/560119; identificação de pessoa colectiva n.º 500101850;
número e data da prestação de contas: 1013/270603; pasta
n.º 15 882.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629172

BRANDÃO & MIRANDA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE OURIVESARIA E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4505/960807; identificação de pessoa colectiva n.º 503694274;
número e data da prestação de contas: 890/260603; pasta
n.º 4505.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237976

CLÍNICA FISIÁTRICA DAS ANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 718/881216; identificação de pessoa colectiva n.º 502077450;
número e data da prestação de contas: 891/260603; pasta
n.º 19 379.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237974

DR.A MARIA DE LURDES GONÇALVES � ANÁLISES
CLÍNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7812/990608; identificação de pessoa colectiva n.º 504745220;
número e data da prestação de contas: 888/260603; pasta
n.º 7812.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237973

CUPERTINO DE MIRANDA � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 415/900411; identificação de pessoa colectiva n.º 502093846;
número e data da prestação de contas: 889/260603; pasta
n.º 3860.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237971

DINIS & DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9796/010116; número e data da prestação de contas: 887/260603;
pasta n.º 9796.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237970

COLUNEX PORTUGUESA DISTRIBUIÇÃO � COLCHÕES
E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 166/861204; número e data da prestação de contas: 882/
260603; pasta n.º 10 941.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237968

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

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9770/010109; número e data da prestação de contas: 883/260603;
pasta n.º 9770.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237966

BROTHERS-F. & F. � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 385/011130; número e data da prestação de contas: 879/
260603; pasta n.º 11 385.

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

15 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237965

COLUNEX PORTUGUESA INDÚSTRIA � COLCHÕES
E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 842/921229; identificação de pessoa colectiva n.º 502894873; nú-
mero e data da prestação de contas: 881/260603; pasta n.º 842.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237964

CACR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6653/980522; identificação de pessoa colectiva n.º 504169548;
número e data da prestação de contas: 877/260603; pasta n.º 6653.

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

15 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237962

CASA DO CAMPO � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2827/950112; identificação de pessoa colectiva n.º 503345016;
número e data da prestação de contas: 878/260603; pasta n.º 2827.

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

15 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237960

ADJUTANTE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS DE APOIO A ADVOGADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5738/970918; identificação de pessoa colectiva n.º 503959332;
número e data da prestação de contas: 870/260603; pasta n.º 5738.

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

15 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237959
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ENCERADORA DO BONFIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 775/910123; identificação de pessoa colectiva n.º 502485329;
número e data da prestação de contas: 872/260603; pasta n.º 6915.

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

15 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237957

CUSTÓDIO & CUSTÓDIO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7544-A/990324; identificação de pessoa colectiva n.º 501830405;
número e data da prestação de contas: 869/260603; pasta n.º 7544-
-A.

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

15 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237955

A FUNERÁRIA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 653/740322; identificação de pessoa colectiva n.º 500531064;
número e data da prestação de contas: 840/260603; pasta n.º 2623.

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

15 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237953

BALANCHO & FERNANDES � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5186/970312; identificação de pessoa colectiva n.º 503846627;
número e data da prestação de contas: 992/270603; pasta n.º 5186.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237952

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
DR. GENTIL RUIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8082/990825; número e data da prestação de contas: 999/270603;
pasta n.º 8082.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237950

ESTILOCONPE � FABRICO E COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1176/890215; identificação de pessoa colectiva n.º 500698830;
número e data da prestação de contas: 1001/270603; pasta n.º 1802.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237948

CASA DE PAÇOS � GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 094/020418; número e data da prestação de contas: 995/
270603; pasta n.º 12 094.

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

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237947

EMIBRA � PUBLICIDADE E CONSULTADORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 504/910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502505117; nú-
mero e data da prestação de contas: 996/270603; pasta n.º 19 871.

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

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237946

CONTRASTE FINO � DESIGN E PROJECTOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 633/020116; identificação de pessoa colectiva n.º 505914891;
número e data da prestação de contas: 993/270603; pasta n.º 11 633.

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

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237945

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PROFESSOR
DOUTOR J. SALGADO-BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5985/971204; identificação de pessoa colectiva n.º 504015036;
número e data da prestação de contas: 994/270603; pasta n.º 5985.

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

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237944

EXPOPLANO � DECORAÇÕES E STANDS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2671/941116; identificação de pessoa colectiva n.º 503308366;
número e data da prestação de contas: 990/270603; pasta n.º 2671.

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

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237943

ASCARI, PUBLICAÇÕES E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEL E MOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1951/940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503163147;
número e data da prestação de contas: 991/270603; pasta n.º 1951.

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

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237942
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CONFEITARIA DA BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 505/011220; número e data da prestação de contas: 986/
270603; pasta n.º 11 505.

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

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237941

EMPRESA DO JORNAL A ORDEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 024/7360118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500345546; número e data da prestação de contas: 1010/270603;
pasta n.º 3434.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002150486

ANTÓNIO PACHECO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 316/510713; identificação de pessoa colectiva n.º 500314136;
número e data da prestação de contas: 1011/270603; pasta n.º 5515.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002150494

FRANCISCO MACHADO LIMA � ARQUITECTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 672/020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505921910;
número e data da prestação de contas: 1008/270603; pasta n.º 11 672.

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

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000629148

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. RUFINO RIBEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 936/760611; identificação de pessoa colectiva n.º 500594872;
número e data da prestação de contas: 950/260603; pasta n.º 13 857.

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

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237982

ANASPE � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7712/990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504620126;
número e data da prestação de contas: 947/260603; pasta n.º 7712.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237981

CARLOS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 373/920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502781408; nú-
mero e data da prestação de contas: 948/260603; pasta n.º 373.

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

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237980

BAZAR DO LAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2196/940513; identificação de pessoa colectiva n.º 503198196;
número e data da prestação de contas: 945/260603; pasta n.º 2196.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237979

ALBERTINA BASTOS � CONTABILIDADE
E APOIO FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 035/910429; identificação de pessoa colectiva n.º 502541679;
número e data da prestação de contas: 946/260603; pasta n.º 6900.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237978

DOÇALTO � CONFEITARIA, SALÃO DE CHÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 430/840123; identificação de pessoa colectiva n.º 501417516;
número e data da prestação de contas: 943/260603; pasta n.º 19 132.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237977

ARUM � ENGENHARIA E SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2289/940616; identificação de pessoa colectiva n.º 503230758;
número e data da prestação de contas: 944/260603; pasta n.º 2289.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237975

COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES
DE JOSÉ FERNANDES & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 997/840814; identificação de pessoa colectiva n.º 501456341;
número e data da prestação de contas: 858/260603; pasta n.º 19 383.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237972
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CHURRASQUEIRA POLEIRO DO MARQUEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 509/901128; identificação de pessoa colectiva n.º 502453010;
número e data da prestação de contas: 942/260603; pasta n.º 6247.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237969

AUTO TÁXIS DIAMANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 340/020813; número e data da prestação de contas: 941/
260603; pasta n.º 12 340.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237967

DIAS MENEZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9305/351113; identificação de pessoa colectiva n.º 500527148;
número e data da prestação de contas: 937/260603; pasta n.º 21 161.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237963

ALMEIDA & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3454/950727; identificação de pessoa colectiva n.º 503473588;
número e data da prestação de contas: 938/260603; pasta n.º 3454.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237961

EDUARDO LOPES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 026/560201; identificação de pessoa colectiva n.º 500530130;
número e data da prestação de contas: 936/260603; pasta n.º 19 296.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237956

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DR.A ANA CARDOSO
LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 432/850109; identificação de pessoa colectiva n.º 502261013;
número e data da prestação de contas: 934/260603; pasta n.º 1348.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237954

CLIFREITAS � ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 472/021127; identificação de pessoa colectiva n.º 506344800;
número e data da prestação de contas: 930/260603; pasta n.º 12 472.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237951

DECORPLASTE � DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS
PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 042/760720; identificação de pessoa colectiva n.º 500598711;
número e data da prestação de contas: 932/260603; pasta n.º 137.

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

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237949

EDIFÍCIOS EUROPA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 240/871001; identificação de pessoa colectiva n.º 501881948;
número e data da prestação de contas: 928/260603; pasta n.º 8476.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237940

AMORIM MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2032/940314; identificação de pessoa colectiva n.º 503164194;
número e data da prestação de contas: 929/260603; pasta n.º 2032.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237939

EDIFÍCIOS EUROPA II � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3866/951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503560367;
número e data da prestação de contas: 927/260603; pasta n.º 3866.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237938

AUTO TÁXIS FLOR DA PRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 289/010522; número e data da prestação de contas: 913/
260603; pasta n.º 10 289.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237936
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CAPOEIRA CENTRAL DOS LEÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 473/790215; identificação de pessoa colectiva n.º 500827036;
número e data da prestação de contas: 912/260603; pasta
n.º 8574.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237935

CENTRO DE SHIATSUTERAPIA E ACUPUNTURA
DO CAMPO ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7358/990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504655493;
número e data da prestação de contas: 894/260603; pasta
n.º 7358.

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

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237934

DIAS & FIGUEIRA � COMÉRCIO
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 012/010309; número e data da prestação de contas: 952/
260603; pasta n.º 10 012.

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

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000237983

CIDADE SOL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 952/870727; identificação de pessoa colectiva n.º 501856862;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 6/20030716; pasta
n.º 9697.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação de gerente: Maria Felisbela Dias da Costa de Azeredo,
casada, residente na Rua do Dr. Adelino Palma Carlos, 125, 1.º,
esquerdo, em Matosinhos.

Data: 16 de Abril de 2003.

É o que cumpre certificar.

17 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2000628443

EMPRESA DO JORNAL DE NOTÍCIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5738/460425; identificação de pessoa colectiva n.º 500096791;
inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 12/20030702; pas-
ta n.º 2091.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação por cooptação de administradores para alargamento
de número.

Prazo: mandato em curso (2002-2004).
Conselho de administração: presidente, José Albino da Silva

Peneda, casado, residente na Rua de Simão Bolívar, 137, 13.º, Maia,
passando Henrique Manuel Fusco Granadeiro a exercer o cargo de

vogal; vogal, Manuel Pinto Teixeira, casado, residente na Rua de
Mira Porto, 138, Baguim do Monte.

Data: 21 de Março de 2003.

É o que cumpre certificar.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2002335290

AUTOLOC � ALUGUER DE AUTOCARROS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11/020528; identificação de pessoa colectiva n.º 505250780; ins-
crições n.os 2/3; número e data da apresentação: 21/20030704; pas-
ta n.º 11.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções no conselho de administração do vogal José
Augusto Gonçalves Martins, por renúncia, em 14 de Maio de 2003.

Designação de vogal do conselho de administração para preenchi-
mento de vaga.

Nomeado: Miguel Barbosa de Carvalho Macedo, casado, residente
na Avenida dos Aliados, 54, 3.º piso, Porto.

Data: 14 de Maio de 2003.

É o que cumpre certificar.

18 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2000628257

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DE NEVOGILDE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 202/790903; identificação de pessoa colectiva n.º 500896267;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/20030704; pasta
n.º 25 153.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005.
Direcção: presidente, Ivo de Sá e Santos Mota, casado, residente

na Rua da Marechal de Saldanha, 303, 2.º, E/A, no Porto; vice-pre-
sidente, Manuel Fernando Pinto Teixeira Miranda, casado, residen-
te na Alameda do Dr. Fernando Azeredo Antas, 47, 3.º, A, no Por-
to; 1.º secretário, Armando Moreira da Silva, casado, residente na
Rua de Rui de Pina, 19, 11.º, A, no Porto; 2.º secretário, Augusto
António Lima de Oliveira, casado, residente na Rua de Afonso Bal-
daia, 454, 5.º, E, no Porto; tesoureiro, Albertino Madureira Tei-
xeira Fernandes, casado, residente na Rua de Afonso Baldaia, 412,
3.º, F, no Porto; vogais: Alcino Moreira Pereira, casado, residente
na Alameda do Dr. Fernando Azeredo Antas, 87, 9.º, E, no Porto,
e Paulo João Vieira Teixeira, casado, residente na Alameda do
Dr. Fernando Azeredo Antas, 131, 7.º, E, no Porto; vogais suplen-
tes: José Fernando Duarte Cardoso, casado, residente na Alameda do
Dr. Fernando Azeredo Antas, 131, 8.º, D, no Porto, e Maria Alcina
Ferreira Magalhães, solteira, residente na Rua de Costa Cabral, 2242,
habitação 43, no Porto.

Conselho fiscal: presidente, Joaquim Alberto da Silva Trindade,
casado, residente na Rua de Afonso Baldaia, 412, 3.º, A, no Porto;
secretário, José António da Silva Veiga, casado, residente na Rua de
Afonso Baldaia, 454, 5.º, B, no Porto; vogal, Eduardo Geremias
Coimbra Ferreira, casado, residente na Alameda do Dr. Fernando
Azeredo Antas, 131, 9.º, B, no Porto; suplentes: José Manuel Alves
de Sousa, casado, residente na Rua de Afonso Baldaia, 454, rés-do-
-chão, B, no Porto, e José Claro Carneiro Damas, casado, residente
na Rua de Afonso Baldaia, 412, 4.º, C, no Porto.

Data da deliberação: 14 de Junho de 2003.

É o que cumpre certificar.

10 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2002677778

DURÃES & NOVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 306/800602; identificação de pessoa colectiva n.º 501049282;
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inscrição n.º 11; números e data das apresentações: 14 e 15/20030716;
pasta n.º 5378.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente José Joaquim Capela Novais, por
renúncia.

Data: por escritura de 13 de Outubro de 1986.
Designação de gerentes: José Augusto Fernandes Ferreira, casado;

Maria Adelina Ferreira Barbosa, casada; ambos residentes no lugar
de Tanque, Baltar, Parades.

Data: 13 de Outubro de 1986.

É o que cumpre certificar.

18 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2002670978

COEPARMED � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6387/9803016; identificação de pessoa colectiva n.º 504117785;
inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 7 e 8/
20030714; pasta n.º 6387.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente Horário António Simões da Costa
Guimarães, por renúncia.

Data: por acta de 12 de Maio de 2003.
Designação de gerente: João dos Santos Oliveira, casado, residen-

te na Rua de Viana de Lima, 244, no Porto.
Data: 12 de Maio de 2003.

É o que cumpre certificar.

18 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2000628400

COOPBERÇO � COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À INFÂNCIA, S. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 95/831214; identificação de pessoa colectiva n.º 500597308; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 12/20030710; pasta
n.º 8200.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais.
Direcção: presidente, Gracinda da Silva Pereira dos Santos, soltei-

ra, residente na Rua de da Pedra Alta, em Vila Nova de Gaia; tesou-
reiro, Maria de Fátima Rebelo, casada, residente na Rua de Profes-
sor Delfim dos Santos, 4, 3.º, esquerdo, Carnaxide; secretário, Lurdes
Maria Coelho da Silva Canas, casada, residente no Bairro de Santo
António, Rua Principal, 49, Évora.

Conselho fiscal: presidente, Maria Inácia Quintas Félix Fernan-
des, casada, residente na Rua de Machede, Évora.

Maria Justa Carreira Magalhães, divorciada, residente na Quinta
José Pinto, Barraca 12-A, Lisboa.

Verónica Maria Veríssima, casada, residente na Rua de Dr. Do-
mingos Gonçalves de Sá, 313, 3.º, Rio Tinto, Gondomar.

Período: um ano.
Data: 19 de Abril de 2003.

É o que cumpre certificar.

15 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2000628346

COAST � SOCIEDADE DE PLANEAMENTO
E GESTÃO INDUSTRIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6036/971217; identificação de pessoa colectiva n.º 504086707;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 16/20030711; pas-
ta n.º 6036.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do presidente do conselho de administração
David Manuel Bragança de Assunção.

Causa: renúncia.
Data: Carta de 12 de Julho de 2002.

É o que cumpre certificar.

17 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2000628419

A MEADA DA FOZ � DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 423/0021023; identificação de pessoa colectiva
n.º 506142884; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/
20030702; pasta n.º 12 423.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados o seguintes registos:

Alteração de pacto
Artigos alterados: 3.º e 4.º
Passando os referidos artigos a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma no valor no-
minal de 1677 euros, pertencente à sócia Patrícia Emília Marques
Machado Figueiredo Ferreira e outra no valor nominal de 3334 eu-
ros, pertencente à sócia Sandra Cláudia Marques Machado Figuei-
redo Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Sandra Cláudia
Marques Machado Figueiredo Ferreira, e de quem vier a ser designa-
do em assembleia geral.

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

Está conforme.

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

7 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2000658784

ALEXANDRE SILVA & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 789/760426; identificação de pessoa colectiva n.º 500433097;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/20030714; pasta n.º 19 244.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente Alexandre da Silva, por renúncia.
Data: por carta de 20 de Junho de 2003.

É o que cumpre certificar.

17 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma Aguiar
Vasques Rodrigues. 2000628435

CENSERAE � CENTRO SERVIÇOS
AP. ÀS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4169/960416; identificação de pessoa colectiva n.º 503641057;
número e data da prestação de contas: 25062003-PC 700; pasta
n.º 4169.

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

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638268
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F E R � SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5566-A/970710; identificação de pessoa colectiva n.º 502889683;
número e data da prestação de contas: 25062003-PC 699; pasta
n.º 5566-A.

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

26 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638284

FERNANDA E ILÍDIA � MODA INFANTIL E JUVENIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4800/961113; identificação de pessoa colectiva n.º 503766518;
número e data da prestação de contas: 25062003-PC 705; pasta
n.º 4800.

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

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638241

DRA. ELSA ARCANJO � CLÍNICA MÉDICA
E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9327/000828; identificação de pessoa colectiva n.º 505056569;
número e data da prestação de contas: 25062003-PC 704; pasta
n.º 9327.

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

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638250

BARBOSA E BALDAQUE � MEDICINA
E PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 179/920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502733411;
número e data da prestação de contas: 25062003-PC 697; pasta
n.º 179.

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

26 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638420

COSTA MELO E SANTOS CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 224/810326; identificação de pessoa colectiva n.º 500818495;
número e data da prestação de contas: 25062003-PC 706; pasta
n.º 10 759.

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

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638233

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE S. LÁZARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 559/920831; identificação de pessoa colectiva n.º 502826517; nú-
mero e data da prestação de contas: 25062003-PC 712; pasta n.º 559.

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

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638276

FEELING WELL � TRATAMENTOS
DE EMAGRECIMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 477/011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505886671;
número e data da prestação de contas: 25062003-PC 713; pasta
n.º 11 477.

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

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638365

BLOCO GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9468/360904; identificação de pessoa colectiva n.º 500533563;
número e data da prestação de contas: 25062003-PC 711; pasta
n.º 3693.

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

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638470

ESCOLA DE CONDUÇÃO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 998/830614; identificação de pessoa colectiva n.º 500676135;
número e data da prestação de contas: 25062003-PC 714; pasta
n.º 5387.

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

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638454

CLÍNICA MÉDICA-DENTÁRIA DA CONSTITUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2441/940818; identificação de pessoa colectiva n.º 502251674;
número e data da prestação de contas: 25062003-PC 708; pasta
n.º 2441.

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

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638489

AZEVEDO E SOARES � COMÉRCIO
DE MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3748/951122; identificação de pessoa colectiva n.º 503741230;
número e data da prestação de contas: 25062003-PC 707; pasta
n.º 3748.

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

25 de Agosto de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002638497
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PORTO � 3.A SECÇÃO

ÓPTICA MÉDICA VALPACENTE � COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS ÓPTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 538/20011011; identificação de pessoa colectiva
n.º 505628880; número e data da prestação de contas: 120/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002657041

INVESTIMUS-COLOMBO � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 077/20020524; identificação de pessoa colectiva
n.º 506040208; número e data da prestação de contas: 115/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002140758

GOMES E FUMEGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 871/620922; identificação de pessoa colectiva n.º 500954712;
número e data da prestação de contas: 191/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002633703

ANTÓNIO SILVA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 385/20010802; identificação de pessoa colectiva
n.º 505470454; número e data da prestação de contas: 231/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002657068

ACADEMIA DE FUTEBOL DE DOMINGOS
& RUI BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 019/20020807; identificação de pessoa colectiva
n.º 506218430; número e data da prestação de contas: 176/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002313709

ANTÓNIO RUI PINTO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 810/20020307; identificação de pessoa colectiva
n.º 505675790; número e data da prestação de contas: 130/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002657076

JOSÉ MAIA AZENHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 525/20011003; identificação de pessoa colectiva
n.º 505607220; número e data da prestação de contas: 139/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002657084

MANUEL LEMOS & AFONSO CRAVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 516/780208; identificação de pessoa colectiva n.º 500741395;
número e data da prestação de contas: 123/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002657106

TEIXEIRA & BRAGA � CONTABILIDADE
E CONSULTORIA FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 326/20020730; identificação de pessoa colectiva
n.º 505665891 número e data da prestação de contas: 218/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002657114

RAJÃO & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 291/650615; identificação de pessoa colectiva n.º 500226334;
número e data da prestação de contas: 159/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002143005

50 À HORA-CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 356/20020812; identificação de pessoa colectiva
n.º 506098753; número e data da prestação de contas: 212/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002189501

CONFEITARIA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 917/801218; identificação de pessoa colectiva n.º 501097503;
número e data da prestação de contas: 181/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002288526

TÁXIS JOGOMPAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 936/681118; identificação de pessoa colectiva n.º 500555117;
número e data da prestação de contas: 170/27062003.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

9 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002349053

BASTOS MOURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9007/20000525; identificação de pessoa colectiva n.º 504938857;
número e data da prestação de contas: 32/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002185735

RITA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2155/920508; identificação de pessoa colectiva n.º 502758058;
número e data da prestação de contas: 30/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002185727

DHARMA � GESTÃO E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3591/950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503508942;
número e data da prestação de contas: 29/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002177538

255 � FORMAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6358/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504274570;
número e data da prestação de contas: 34/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002631352

TRANSFOLHA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 948/20010115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505119609; número e data da prestação de contas: 38/
27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002004021

COMPANHIA ANGLO-PORTUGUESA DE CAOLINOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8254/301223; identificação de pessoa colectiva n.º 500068461;
número e data da prestação de contas: 44/27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002191859

REDURASA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 239/20000630; identificação de pessoa colectiva
n.º 505035383; número e data da prestação de contas: 39/
27062003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2002.

4 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Lobão. 2002004200

PÓVOA DE VARZIM

LAGOA TROPICAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2279/980817; identificação de pessoa colectiva n.º 504240307;
data da apresentação: 20062003.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003416501

MANUEL DA FONTE MARTINS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1409/920616; identificação de pessoa colectiva n.º 502785969;
data da apresentação: 20062003.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003416838

PICHELARIA ILÍDIO SACRAMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2777/010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505480670;
data da apresentação: 20062003.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003416552

MARIJOCA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2209/980316; identificação de pessoa colectiva n.º 504108050;
data da apresentação: 20062003.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2002.

2 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003416579

LIFAR � SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 313/770816; identificação de pessoa colectiva n.º 500670005;
data da apresentação: 27062002.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

2 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003417109

TROFA

FAMOGOM � FÁBRICA DE MOLDES METÁLICOS
E CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5848/
030825; identificação de pessoa colectiva n.º 504469908; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/030825.

Certifico que pela inscrição n.º 4 os sócios da sociedade acima
referida deliberam:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FAMOGOM � Fábrica de Moldes
Metálicos e Cortantes, L.da, e tem a sua sede na Travessa da Bela
Vista, freguesia de São Martinho de Bougado, concelho da Trofa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais, do valor nominal de 5000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Abel Jorge Peixoto Gomes e Maria
José Cruz de Sousa Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Abel Jorge Peixo-
to Gomes, que se mantém como gerente.

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

A Primeira-Ajudante, Adélia da Conceição Rodrigues Vieira de
Castro. 2000061729

TRANSMAIA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 274/680611;
identificação de pessoa colectiva n.º 501063650; averbamento n.º 1 à
inscrição E-2; número e data da apresentação: 5/030825.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição E-2 �Apresen-
tação n.º 5/030825, foi actualizada a sede para a Rua de São Ma-
mede, freguesia de São Mamede do Coronado, Trofa.

Conferi e está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Adélia da Con-
ceição Rodrigues Vieira de Castro. 2000061745

GLOBO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4870/
010509; identificação de pessoa colectiva n.º 502875372; inscrições
n.os 20 e 21/030822.

Certifico que:
Pela apresentação n.º 20 foi nomeada gerente Maria de Fátima

Carvalho Araújo, divorciada, em 16 de Abril de 2003.
Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 21/

030822, renúncia à gerência Rui Pinto Castanheira Viana, em 16 de
Abril de 2003.

Conferi e está conforme.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Adélia da Con-
ceição Rodrigues Vieira de Castro. 2001870450

ÁGUIA-PORTUGAL � DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS
DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4000/
980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504153978; data:
090903.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2002.

Conferi e está conforme.

9 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda dos
Santos Leitão Martins Gouveia. 2000061915

SOS ANIMAL � CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4529/
000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504818686; data:
090903.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2002.

Conferi e está conforme.

9 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda dos
Santos Leitão Martins Gouveia. 2002346631

EMPREMÓVEL � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2580/
920723; identificação de pessoa colectiva n.º 502813539; data:
050903.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2002.

Conferi e está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda dos
Santos Leitão Martins Gouveia. 2000020020

AZEVEDO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1078/
811106; identificação de pessoa colectiva n.º 501202293; data:
050903.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2002.

Conferi e está conforme.

5 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda dos
Santos Leitão Martins Gouveia. 2000020011

VILA NOVA DE GAIA

TAVARES & SILVA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 306/010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505446596;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20030909.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte aumento e alteração do pacto social, cujos artigos são os
seguintes:

Aumento e alteração.
Artigo alterado: n.º 1 do 3.º
Reforço: 35 000 euros, realizado em dinheiro, subscrito pelo só-

cio José da Silva Pereira com 31 750 euros, e pela sócia Sandra Carla
Magalhães Tavares, com 3250 euros.

Capital: 40 000 euros.
Sócios e quotas: José da Silva Pereira, com uma quota de

36 000 euros, e Sandra Carla Magalhães Tavares, com uma quota de
4000 euros.

Está conforme.

12 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 2002316910
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AUGUSTO & DÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 310; identificação de pessoa colectiva n.º 506285529; número
e data da apresentação: PC 97/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003435638

FERNANDO SANTOS � INDÚSTRIA DE ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 39 760; identificação de pessoa colectiva n.º 501588752; número
e data da apresentação: PC 121/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002309507

FERNANDO SANTOS II � INDÚSTRIA DE ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 070/20010321; número e data da apresentação: PC 118/
20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002232938

STAND SANTOS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7585; identificação de pessoa colectiva n.º 504409395; número
e data da apresentação: PC 108/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000182666

CRISTAL PANORAMA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9236; identificação de pessoa colectiva n.º 505049295; número
e data da apresentação: PC 124/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002350361

PROGADO � SOCIEDADE PRODUTORA
DE RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 859; identificação de pessoa colectiva n.º 500223327; número
e data da apresentação: PC 114/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002273979

AUTO MOMBAKA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 438; identificação de pessoa colectiva n.º 500589950; número
e data da apresentação: PC 116/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002142424

PERFILDOURO � PRODUÇÃO CAIXILHARIA
ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 42 010; identificação de pessoa colectiva n.º 501807403; número
e data da apresentação: PC 83/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002320292

TAVARES SOARES & SANTOS � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 220/20020812; número e data da apresentação: PC 119/
20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002232946

MAXDOG � ARTIGOS PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 026/010313; número e data da apresentação: PC 110/
20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002273952

TOMAGOL � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 727; identificação de pessoa colectiva n.º 502156848.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002241023

ECONOTECA � SERVIÇOS DE ECONOMIA,
CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 42 114/860509; identificação de pessoa colectiva n.º 501667660;
número e data da apresentação: PC 81/20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002273642
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HABI-FORTE � CONSTRUÇÃO, COMPRA
E VENDA DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 288/861231; identificação de pessoa colectiva n.º 501765677;
número e data da apresentação: PC 53/20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003434488

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PAV E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 719/870424; identificação de pessoa colectiva n.º 501806873;
número e data da apresentação: PC 88/20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002271062

MAQUIGAIA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 462/880831; identificação de pessoa colectiva n.º 502028769;
número e data da apresentação: PC 63/20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002259895

ALBERTO MARQUES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 052/860428; identificação de pessoa colectiva n.º 501661654;
número e data da apresentação: PC 95/20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003435611

VELOSO & TROCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 314; identificação de pessoa colectiva n.º 500802726; número
e data da apresentação: PC 5/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002289077

ENDLESS � ACESSÓRIOS DE MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 338; número e data da apresentação: PC 71/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002248699

DECACORT � GABINETE DE OBRAS
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 478; identificação de pessoa colectiva n.º 504486918; número
e data da apresentação: PC 66/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002289085

PRODUTIVIDADE CRESCENTE � IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 756/010808; número e data da apresentação: PC 120/
20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002273987

CLEMENTE S. PINTO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 577; identificação de pessoa colectiva n.º 506235068; número
e data da apresentação: PC 99/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002321590

ALBINO RODRIGUES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 659; identificação de pessoa colectiva n.º 501440755; número
e data da apresentação: PC 99/23062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002232865

CARMEN LIMA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 886/010906; número e data da apresentação: PC 105/
20030625.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003435697

CASCATA ARRÁBIDA � SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3960; identificação de pessoa colectiva n.º 503587940; número
e data da apresentação: PC 97/23062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002189579



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 270 � 21 de Novembro de 200325 108-(118)

QUER-GAIA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 369; identificação de pessoa colectiva n.º 506334058; número
e data da apresentação: PC 89/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002313717

BIFÔFÔ � PRÉ-COZINHADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 096; identificação de pessoa colectiva n.º 504009400; número
e data da apresentação: PC 75/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002297584

SANTOS TROCA � CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 785; identificação de pessoa colectiva n.º 504588940; número
e data da apresentação: PC 65/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002289093

FUNERÁRIA MARTINHO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 767; identificação de pessoa colectiva n.º 505928914; número
e data da apresentação: PC 51/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003434810

JOSÉ AUGUSTO � PICHELARIA E GÁS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 959; identificação de pessoa colectiva n.º 505149834; número
e data da apresentação: PC 60/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003434615

TERESA MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 883; identificação de pessoa colectiva n.º 505670909; número
e data da apresentação: PC 94/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002273880

PLENO EMPREGO � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8959; identificação de pessoa colectiva n.º 504967711; número
e data da apresentação: PC 73/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002297614

COR IDEAL � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8996; identificação de pessoa colectiva n.º 504972030; número
e data da apresentação: PC 50/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003434801

RITAMIG � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9574; identificação de pessoa colectiva n.º 505218887; número
e data da apresentação: PC 77/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000179010

TRACAR � TRANSPORTES DE CARGA
E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 765; identificação de pessoa colectiva n.º 500286574; número
e data da apresentação: PC 67/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002241660

ALZIRA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4158; identificação de pessoa colectiva n.º 503624764; número
e data da apresentação: PC 61/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000233031

MAIALEVA � MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4161; identificação de pessoa colectiva n.º 503624420; número
e data da apresentação: PC 62/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000233112
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COMPANHIA UNIÃO DOS VINHOS DO PORTO
E MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4475; identificação de pessoa colectiva n.º 503695084; número
e data da apresentação: PC 78/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002320136

CONSTRÓIRAMOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4773; identificação de pessoa colectiva n.º 503766305; número
e data da apresentação: PC 57/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000191436

E. BAZENGA � CONSULTORIA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2359; identificação de pessoa colectiva n.º 503233528; número
e data da apresentação: PC 72/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000660070

IMOBILIÁRIA MASAMP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 254; identificação de pessoa colectiva n.º 502740760; número e
data da apresentação: PC 87/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002271070

DERMOESTÉTICA � PRODUTOS PARA COSMÉTICA
PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 299; identificação de pessoa colectiva n.º 502762373; número e
data da apresentação: PC 82/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

4 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002315400

SDI � SISTEMAS E DECORAÇÕES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 905; identificação de pessoa colectiva n.º 502941049; número e
data da apresentação: PC 68/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

3 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002273391

SOLAPE NORTE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE ENCADERNAÇÃO E DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2967; identificação de pessoa colectiva n.º 502552883; número
e data da apresentação: PC 315/27062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

12 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002245428

TRF � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA PROMOTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3285; identificação de pessoa colectiva n.º 503438146; número
e data da apresentação: PC 307/27062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

12 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001976690

FRAGA E SILVA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3369; identificação de pessoa colectiva n.º 503453820; número
e data da apresentação: PC 305/27062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

11 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001976704

TALHO PAÇO DE REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 939; identificação de pessoa colectiva n.º 502932031; número e
data da apresentação: PC 285/27062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

11 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003435573

SILVA & RITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1086; identificação de pessoa colectiva n.º 502955350; número
e data da apresentação: PC 281/27062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

11 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002178500

ANTÓNIO PATRÍCIO PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1812; identificação de pessoa colectiva n.º 502893664; número
e data da apresentação: PC 280/27062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

11 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002178410
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CONSTRUÇÕES GAIA-HORIZONTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3294; identificação de pessoa colectiva n.º 503454818; número
e data da apresentação: PC 104/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002321612

CLÍNICA NOSSA SENHORA DA SAÚDE II � MEDICINA
FÍSICA E DE REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3849; identificação de pessoa colectiva n.º 503582484; número
e data da apresentação: PC 123/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002232881

DIVAPAPEL � REPRESENTAÇÕES DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4550; identificação de pessoa colectiva n.º 503707791; número
e data da apresentação: PC 106/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002321647

LEMASEGUR � EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6154; identificação de pessoa colectiva n.º 504053442.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002142335

GABINETE DE CUIDADOS MÉDICOS
DE OLIVEIRA & SEABRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6860; identificação de pessoa colectiva n.º 504207393; número
e data da apresentação: PC 126/25062003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referente à
sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002232873

ARML � REPRESENTAÇÕES ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7141; identificação de pessoa colectiva n.º 504274457; número
da apresentação: PC 111 a 113.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 1999, 2000 e 2001,
referente à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002273960
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PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga

Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• 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
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