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PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

FAÚMA � ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E FAMILIARES
DOS UTENTES DO HOSPITAL JÚLIO DE MATOS

Certifico que, por escritura pública de 15 de Outubro de 2003,
lavrada no 14.º Cartório Notarial de Lisboa, a fl. 148 do livro de
notas n.º 1232-C, foi exarada uma escritura de constituição de asso-
ciação, sem fins lucrativos, denominada FAÚMA � Associação de
Amigos e Familiares dos Utentes do Hospital Júlio de Matos, com
sede no Hospital de Júlio de Matos, Avenida do Brasil, 53, em Lis-
boa, freguesia de São João de Brito, e que tem por objecto:

Apoiar acções de humanização dirigidas aos utentes do Hospital
de Júlio de Matos.

Na prossecução dos seus objectivos, compete à Associação:
a) Intervir publicamente na defesa da dignidade, respeito, direitos

e qualidade de vida dos doentes mentais;
b) Dinamizar o trabalho de voluntariado, em articulação com os

serviços do Hospital, para encaminhar, acompanhar e apoiar os
utentes que recorram aos serviços e, bem como, às suas famílias;

c) Promover, através dos meios de comunicação social ou de outras
acções de carácter público, e com o concurso de técnicos de saúde
mental, acções de esclarecimento e sensibilização da saúde mental;
diligência

d) Promover a angariação de fundos através de diligências jun-
to da comunidade em geral, de empresas ou organismos oficiais
para custear despesas inerentes à prossecução dos objectivos da
Associação;

e) Colaborar na articulação entre o Hospital de Júlio de Matos e
a comunidade, as autarquias e instituições/serviços locais de saúde e
de apoio social, de forma a dar resposta aos problemas e necessida-
des identificados;

f) Promover e apoiar actividades de carácter sócio e cultural para
os utentes e profissionais do Hospital de Júlio de Matos contribuin-
do para o bem estar de todos.

As condições de admissão e exclusão dos associados, bem como
os bens e serviços com que os associados concorrem para o patri-
mónio social, constam dos seus estatutos.

É o que me cumpre certificar.

17 de Outubro de 2003. � O Notário, Joaquim Manuel Mendes
Lopes. 3000120873

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE SANTARÉM

Certifico que, por escritura de 7 de Novembro de 2003, exarada
de fl. 32 a fl. 33 do livro de notas n.º 228-F do 1.º Cartório Nota-
rial de Santarém, a cargo da notária licenciada Maria Cândida Filipe
da Silva Neto Fernandes, foram alterados os estatutos da associação
de carácter humanitário e de duração ilimitada denominada Associa-

ção Humanitária Bombeiros Voluntários de Santarém, com sede em
Santarém, na Rua do Dr. Ernesto Teixeira Guedes, 22, freguesia de
São Nicolau, concelho de Santarém, fundada aos 18 de Dezembro de
1970, legalmente constituída por alvará de 29 de Outubro de 1871
e considerada de utilidade pública por decreto de 21 de Novembro de
1932, passa a reger-se pelos presentes estatutos.

A Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Santarém tem
por fim criar e manter um corpo de bombeiros voluntários, socorrer
feridos e doentes e a protecção por qualquer outra forma de vidas
humanas e bens.

Pode também promover festas e sessões culturais e exercer qual-
quer outra actividade conducente à melhor preparação intelectual e
moral dos seus associados.

Podem ser associados da Associação Humanitária Bombeiros Vo-
luntários de Santarém todos os indivíduos que demonstrem vontade
de tal e as pessoas colectivas legalmente constituídas.

Os associados serão divididos nas seguintes classes:
a) Associados efectivos;
b) Associados auxiliares;
c) Associados beneméritos;
d) Associados honorários.
Os associados que infringirem os estatutos ou regulamentos, não

acatarem as determinações dos órgãos sociais, ofenderem os mem-
bros dos órgãos sociais e ou qualquer associado, proferirem expres-
sões ou praticarem actos impróprios e ainda os que não pagarem
pontualmente as suas quotas ficarão sujeitos às seguintes penas:

a) Advertência;
b) Repreensão registada;
c) Suspensão até 180 dias;
d) Eliminação;
e) Expulsão.

Está conforme com o original e certifico que na parte omitida
nada há em contrário ou para além do que neste se narra ou trans-
creve.

7 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Filipe Vieira
Reis. 3000123750

GRUPO DESPORTIVO, CULTURAL, RECREATIVO
E SOCIAL DA VILA DE SILGUEIROS

Certifico que, por escritura de 4 de Junho de 2002, exarada a
fl. 100 do livro de notas n.º 356-H do 2.º Cartório Notarial de Vi-
seu, a cargo do notário licenciado Sebastião Marques Antunes, fo-
ram alterados, na sua totalidade, os estatutos da Casa do Povo de
Silgueiros, com sede em Belavista, da vila e freguesia de Silgueiros,
concelho de Viseu, pessoa colectiva n.º 500987220, que adoptou a
denominação em epígrafe, tendo como objecto desenvolver activi-
dades de carácter desportivo, cultural, recreativo e social e podendo
associar-se pessoas singulares ou colectivas, que se obrigarão ao pa-
gamento de uma jóia de admissão e de uma quota, cujo montante
será fixado em assembleia geral.

E tem por órgãos essenciais a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal, regendo-se, no que for omisso, pelas disposições legais
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aplicáveis e pelo regulamento geral interno, cuja aprovação e alte-
ração são da competência da assembleia geral.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante Principal, Mário de
Almeida Loureiro. 3000123771

UNIÃO CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA
DO BAIRRO DE SÃO CARLOS

Certifico que, por escritura de 27 de Outubro de 2003, exarada de
fl. 125 a fl. 126 do livro de notas para escrituras diversas n.º 231-J
do 8.º Cartório Notarial de Lisboa, a associação com a denominação
União Cultural, Desportiva e Recreativa do Bairro de São Carlos,
com sede na Rua de 5 de Outubro, 69, Bairro de São Carlos, fregue-
sia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra, pessoa colectiva
n.º 506185443, alterou totalmente os seus estatutos, mantendo a
mesma denominação, sede e objecto.

Está conforme.

29 de Outubro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000122547

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CEMITÉRIO
DOS INGLESES EM ELVAS

Sede: Quinta do Vale dos Marmelos, freguesia de Ajuda,
Salvador e Santo Ildefonso, concelho de Elvas

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 29 de Outubro
corrente, lavrada a fls. 28 e 28 v.º do livro de notas para escrituras
diversas n.º 517-I do 12.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do
notário licenciado Manuel d�Assunção Casalta, foi constituída a as-
sociação com a denominação e sede em epígrafe, constando dos
respectivos estatutos:

1 � Duração: que a sua duração é por tempo indeterminado;
2 � Objecto: conservação do Cemitério dos Ingleses em Elvas.

Investigação histórica e divulgação dos aspectos culturais do conce-
lho de Elvas.

3 � Sócios: qualquer pessoa com mais de 18 anos poderá ser sócia.
Cada pedido de admissão será sujeito a apreciação por parte do con-
selho de administração, podendo ser livremente recusado.

4 � Exclusão dos sócios: a qualidade de membro da Associação
perde-se por:

a) Demissão;
b) Morte ou extinção, sendo pessoa colectiva;
c) Irradiação decidida pelo conselho de administração, por não

pagamento da quotização ou por motivo grave, devendo neste caso
o associado ser convidado, por carta registada, a apresentar-se para
esclarecimentos, podendo recorrer da decisão para a assembleia ge-
ral.

Está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Antonieta Cordei-
ro da Silva Sucena. 3000122912

UNIÃO RECREATIVA DA CHANCELARIA

Certifico que, por escritura de 3 de Novembro de 2003, lavrada a
fls. 137 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 168-
-F do 1.º Cartório Notarial de Tomar, a cargo da notária licenciada
Maria de Jesus Folgado Leal Prudente, constituiu-se uma associação,
que durará por tempo indeterminado, com a denominação de União
Recreativa da Chancelaria, com sede no Largo da Igreja, freguesia
de Chancelaria, concelho de Torres Novas.

A associação União Recreativa da Chancelaria tem como objecti-
vo fomentar o desporto, cultura e recreio associativo, sem fins lu-
crativos.

São órgãos sociais da associação a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Está conforme.

3 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Palma Sanches Ferreira. 3000122922

ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA
CEREBRAL DE LISBOA � APCL

Certifico que no dia 30 do corrente mês, de fl. 89 a fl. 92 do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 642-L do 5.º Cartório No-
tarial de Lisboa, a cargo do notário Carlos Manuel da Silva Almeida,
se encontra exarada uma escritura de constituição de uma associa-
ção, que é uma instituição particular de solidariedade social, sem fins
lucrativos, onde consta o seguinte:

Denominação:
A designação supra-epigrafada.
Sede:
A sede da Associação é em Lisboa, na Avenida da Rainha D.

Amélia (ao Lumiar), freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.
Objecto:
A Associação tem por objectivo a prevenção, habilitação, parti-

cipação, inclusão social e apoio à família da pessoa com paralisia
cerebral, situações neurológicas afins e outras.

Admissão dos associados:
A Associação compreende duas categorias de associados:
a) Efectivos;
b) Honorários.
1 � São associados efectivos as pessoas singulares ou colectivas,

nacionais ou estrangeiras, que requeiram e sejam inscritos como as-
sociados e que se proponham colaborar na realização dos fins da
Associação, obrigando-se ao pagamento de jóia e de quota, nos
montantes fixados pela assembleia geral.

2 � São associados honorários todos aqueles a quem venha a ser
atribuída essa qualidade, por deliberação da assembleia geral, median-
te proposta de qualquer dos órgãos sociais, com fundamento em
acções intelectuais, técnicas, sociais ou económicas consideradas
meritórias e especialmente relevantes para a realização dos fins da
Associação.

Exclusão dos associados
A qualidade de associado perde-se:
a) Na sequência de processo disciplinar com fundamento em con-

duta gravemente violadora das disposições estatutárias e regulamen-
tares que afectem o prestígio e ou o bom nome da Associação, ra-
tificada pela assembleia geral;

b) Por falta de pagamento de quotas e demais encargos devidos
por dois ou mais anos consecutivos;

c) Por solicitação do próprio associado, apresentada à direcção;
d) Por extinção da personalidade jurídica do associado.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � O Escriturário Superior, Flávio Hen-
rique de Oliveira Ferreira. 3000123055

ANSAS � ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL

Constituição de associação

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial de São
João da Madeira, a cargo da notária Maria Adelaide Esteves Gonçal-
ves, em 3 de Novembro de 2003, lavrada a partir de fl. 44 do livro
de notas n.º 557-D, foi constituída a associação com a denominação
em epígrafe, com sede no lugar de Samil, freguesia de São Roque,
concelho de Oliveira de Azeméis, tendo como objectivo, requerido
ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas e plasmado na escritura,
promover, incentivar e fomentar a realização de projectos e inici-
ativas que favoreçam a humanização das actividades sociais
dignificantes que importem desenvolver no exercício de políticas de
melhoramento das condições de vida, no contexto dos amplos do-
mínios da solidariedade, nomeadamente pela prestação de cuidados
diversificados, de assistência humanitária e de cariz social, de acon-
selhamento jurídico, económico e emocional e do desenvolvimento
de acções de protecção e promoção da dignidade humana dos mais
desfavorecidos socialmente, objectivo este inserto nos princípios
gerais, sendo os órgãos sociais o conselho de fundadores, o presiden-
te, a assembleia geral, o conselho de administração, o conselho exe-
cutivo, o conselho fiscal, o conselho geral, o conselho disciplinar e
o conselho consultivo, sendo as condições essenciais de admissão
pessoas singulares, maiores, pessoas singulares, menores, quando
devidamente autorizadas pelos seus representantes legais, e pessoas
colectivas, e as condições essenciais de exclusão o pedido de cance-
lamento da inscrição, apresentado por escrito, a perda dos requisitos
exigidos para a admissão, a prática de actos contrários aos fins da
Associação ou susceptíveis de afectar o seu prestígio e o atraso no
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pagamento de quaisquer comparticipações que eventualmente sejam
devidas por um período igual ou superior a três meses.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 3000123382

ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL, RECREATIVA
E AMBIENTAL DE EDROSO DE LOMBA

Certifico que no dia 19 de Setembro de 2003, por escritura exa-
rada de fl. 59 a fl. 60 v.º do livro de notas n.º 53-D do Cartório
Notarial de Vinhais, foi constituída uma associação que adopta a
denominação de Associação Sócio-Cultural, Recreativa e Ambiental
de Edroso de Lomba, com sede na povoação de Edroso de Lomba,
freguesia de Quirás, concelho de Vinhais, e que tem por objecto social

a preservação e divulgação de todo um vasto património cultural
comum do qual fazem parte usos e costumes, tradições, artefactos
tradicionais; dar a conhecer e valorizar os produtos da terra; pro-
mover actividades de desporto, recreio e lazer; incentivar a criação
de mecanismos de solidariedade e estratégias de protecção e assis-
tência social; o desenvolvimento de iniciativas que assegurem e sal-
vaguarde a promoção da nossa riqueza ambiental.

Podem ser associados todos os naturais e descendentes de naturais
de Edroso de Lomba, ainda que aí não residentes, os respectivos
familiares e ainda todos aqueles que manifestem empenho e deter-
minação em participar na vida da Associação, os quais se obrigam
ao pagamento de uma quota a estabelecer em assembleia geral e cuja
admissão é da competência da direcção.

Está conforme com o original.

19 de Setembro de 2003. � O Ajudante, Vítor Augusto Barreira
Garcia. 3000118653



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 280 � 4 de Dezembro de 200326 026-(6)



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 280 � 4 de Dezembro de 2003 26 026-(7)

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Alcácer do Sal ........................................................... 26 026-(126)
Alenquer .................................................................... 26 026-(27)
Almada ...................................................................... 26 026-(127)
Almeirim .................................................................... 26 026-(118)
Amadora .................................................................... 26 026-(28)
Amarante ................................................................... 26 026-(96)
Avis ............................................................................. 26 026-(96)
Cartaxo ...................................................................... 26 026-(121)
Cascais ....................................................................... 26 026-(34)
Figueiró dos Vinhos .................................................. 26 026-(13)
Golegã ....................................................................... 26 026-(122)
Gondomar ................................................................. 26 026-(97)
Lisboa:

1.ª Secção .......................................................... 26 026-(60)
2.ª Secção .......................................................... 26 026-(70)
3.ª Secção .......................................................... 26 026-(77)
4.ª Secção .......................................................... 26 026-(88)

Loulé .......................................................................... 26 026-(9)
Marco de Canaveses .................................................. 26 026-(97)
Monchique ................................................................. 26 026-(13)
Nazaré ........................................................................ 26 026-(15)
Pombal ...................................................................... 26 026-(15)
Porto:

1.ª Secção .......................................................... 26 026-(98)
2.ª Secção .......................................................... 26 026-(106)
3.ª Secção .......................................................... 26 026-(111)

Santarém ................................................................... 26 026-(122)
Sobral de Monte Agraço .......................................... 26 026-(96)
Tavira ......................................................................... 26 026-(13)
Trofa ........................................................................... 26 026-(112)
Valongo ..................................................................... 26 026-(113)
Vila do Conde ............................................................ 26 026-(116)
Vila Nova de Gaia ..................................................... 26 026-(117)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 280 � 4 de Dezembro de 2003 26 026-(9)

FARO
LOULÉ

QUINTA VALE DA GONDRA HOTEL E SPA
(UNIPESSOAL), L.DA

Sede: Aldeamento Pinheiros Altos, sítio dos Pinheiros Altos,
freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4787/
20001218; identificação de pessoa colectiva n.º 505119307; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 29, 30 e 31/
20030912.

Certifico que Paulo Alexandre do Nascimento Pereira e José Hen-
riques da Silva renunciaram ao cargo de gerentes, em 2 de Setembro
de 2003.

Mais certifico que Sheik Mohamed Bin Issa Al Jaber e Abdul-Kaleg
Nihad Ibrahim Pacha foram nomeados para o cargo de gerentes, em
2 de Setembro de 2003.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003684581

VARIASONS � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Avenida de Sá Carneiro, Edifício Valência, 6.º, fracção I,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3536/
960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503585416; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
20030918.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a mesma denominação e tem a sua sede na
Avenida de Sá Carneiro, Edifício Valência, 6.º, fracção I, cidade de
freguesia de Quarteira.

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

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003723544

J. MAURÍCIO & C.A � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Sítio dos Caliços, Esteval, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5755/
20030207; identificação de pessoa colectiva n.º 503697702; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 8/20030911.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a mesma denominação J. Maurício & C.ª �
Comércio de Peças e Acessórios para Automóveis, L.da, e tem a sede
no sítio dos Caliços, Esteval, freguesia de Almancil.

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

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003684905

ALGARFLÁVIA � CONTABILIDADE, CONSULTORIA
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro, 4, vila e freguesia
de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3559/
960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503618411; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 35 e 36/20030912.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a mesma denominação de ALGARFLÁVIA
� Contabilidade, Consultoria e Informática, L.da, e tem a sua sede
na Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro, 4, na vila e freguesia de
Almancil, concelho de Loulé.

Mais certifico que Isabel Cristina Cardoso Barroso, ou Isabel Cris-
tina Cardoso Barroso Guerreiro, foi nomeada para o cargo de geren-
te, em 30 de Agosto de 2003.

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

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2000850456

E. F. G. � ELECTRODOMÉSTICOS
FERNANDO GOMES, L.DA

Sede: Urbanização Quinta do Romão, lote 7-E, loja 1,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1657/
220787; identificação de pessoa colectiva n.º 501853936; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20030910.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de E. F. G. � Electrodomés-
ticos Fernando Gomes, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Quinta
do Romão, lote 7-E, loja 1, cidade e freguesia de Quarteira, conce-
lho de Loulé.

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

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003723420

GARCEZ & RIBEIRO, PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, sítio da Igreja 200 M/N,
São Lourenço, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5250/
20011115; identificação de pessoa colectiva n.º 505824442; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20030624.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a mesma denominação e tem a sua sede na
Estrada Nacional n.º 125, sítio da Igreja 200 M/N, São Lourenço,
freguesia de Almancil.

4.  Empresas � Registo comercial
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003671323

PALMA & GOMES, L.DA

Sede: Rua de Faro, 28, Loulé, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3265/
941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503295221; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 21/20030919.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 11 de Agosto de 2003.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003684735

BOTICAFARMA � FARMÁCIA, L.DA

Sede: Avenida de José da Costa Mealha, 109-A, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3107/
940204; identificação de pessoa colectiva n.º 503140228; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 14/20030919.

Certifico que foi efectuada a transformação de sociedade por quo-
tas em sociedade unipessoal por quotas e alterado o contrato, o qual
ficou com a redacção seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de BOTICAFARMA �
Farmácia, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede social na Avenida de
José da Costa Mealha, 109-A, em Loulé, freguesia de são Clemente.

2 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do concelho
de Loulé ou para concelhos limítrofes.

2.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, contando-se
o seu início a partir desta data.

3.º

A sociedade tem por objecto a instalação de um estabelecimento
de farmácia, para o exercício da respectiva actividade, ou a aquisi-
ção de uma farmácia já instalada, para o exercício da respectiva
actividade.

4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros, total-
mente detida pelo sócio, Maria Fernanda Café Estêvão.

5.º

O sócio poderá realizar prestações suplementares de capital até
ao montante máximo de 49 879 euros e 79 cêntimos e fazer os
suprimentos que a sociedade carecer.

6.º

O sócio único, nos termos do artigo 270.º-F do Código das Soci-
edades Comerciais, fica autorizado a celebrar quaisquer negócios ju-
rídicos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecu-
ção do objecto social.

7.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, pertence à
sócia, Maria Fernanda Café Estêvão.

§ 1.º A sociedade obriga-se em juízo e fora deste, activa e passi-
vamente, com a assinatura de um gerente.

§ 2.º O gerente poderá, sem prévia deliberação social, praticar os
seguintes actos:

a) Comprar e alienar bens imóveis;
b) Onerar bens do activo social para garantia de empréstimos ou

financiamentos.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedên-
cia, desde que a lei não exija outras formalidades.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003723552

VENDINGARVE � MÁQUINAS DE VENDA
AUTOMÁTICA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, sítio dos Celões,
Quatro Estradas, freguesia de São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5724/
20021125; identificação de pessoa colectiva n.º 506373169; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 2, 4 e 5/20030918.

Certifico que Gilberto Manuel da Rosa Martins e Fernando José
de Oliveira Pais renunciaram ao cargo de gerentes, em 17 de Junho
de 2003.

Mais certifico que Orlanda Isabel Castelo Maçarico Gaspar e Car-
los Orlando Castelo Maçarico foram nomeados gerentes, em 17 de
Junho de 2003.

1 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 2003723617

NÁUTICA FLADIMATO � COMÉRCIO E ALUGUER
DE EMBARCAÇÕES E ARTIGOS NÁUTICOS, S. A.

Sede: Edifício Vilamarina, apartamento 24, Sagres, Marina,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5925/
20030915; identificação de pessoa colectiva n.º 506705480; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20030915.

Certifico que entre José Miguel Araújo Veloso de Sousa e mulher,
Paula Natália Guimarães Ferreira Alves da Costa e Lascasas, casados
na separação de bens, Maria Fernanda Guimarães Ferreira da Costa,
casada com Armindo Borges Alves da Costa na comunhão geral,
Fernando Armindo Guimarães Ferreira Alves da Costa, casado com
Maria João Carvalho Sousa Lopes e Costa na separação de bens, e
Armindo Borges Alves da Costa, casado com Maria Fernanda Gui-
marães Ferreira da Costa na comunhão geral, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Náutica Fladimato � Co-
mércio e Aluguer de Embarcações e Artigos Náuticos, S. A., e tem
a sua sede no Edifício Vilamarina, apartamento 24, Sagres, Marina,
freguesia de Vilamoura, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A administração poderá deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar sucursais, delegações, agências ou qualquer
outra forma de representação local da sociedade, quando e onde
entender conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exporta-
ção, aluguer e representação de artigos e equipamentos náuticos e
embarcações. Reparação e assistência técnica a embarcações e equi-
pamentos náuticos.

§ único. Por simples deliberação da administração, poderá a so-
ciedade participar em qualquer momento no capital de outras so-
ciedades, nacionais ou estrangeiras, qualquer que seja o seu ob-
jecto.
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CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 60 000 euros, encontrando-se totalmente
subscrito e realizado, representado por 60 000 acções do valor no-
minal de 1 euro cada uma.

§ 1.º A administração fica autorizada, após parecer favorável do
conselho fiscal, a proceder ao aumento de capital social até ao limi-
te de 250 000 euros, a realizar por entradas em dinheiro, por uma
ou mais vezes.

§ 2.º A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
§ 3.º As acções serão representadas por títulos de 10, 20, 50, 100,

500 e 1000 acções.
§ 4.º As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente

convertíveis.
§ 5.º A sociedade pode emitir obrigações, nos termos da lei, nas

condições que forem determinadas pela assembleia geral para o efei-
to convocada.

ARTIGO 5.º

As acções próprias de que a sociedade for proprietária não confe-
rem direito de voto ou dividendo.

Órgãos sociais e administração

ARTIGO 6.º

A gestão e representação da sociedade será exercida por um ad-
ministrador único eleito ou por um conselho de administração com-
posto por um presidente e dois vogais por um período de quatro
anos e reelegíveis, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

À administração serão conferidos os mais amplos poderes de ges-
tão e representação da sociedade, entre os quais lhe caberá:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo confessar, desistir e transigir em qualquer acção
judicial ou comprometer-se em arbitragem;

b) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou onerar
coisas móveis e imóveis, incluindo veículos, tomar e dar de arrenda-
mento quaisquer prédios ou parte dos mesmos;

c) Nomear procuradores da sociedade para a prática de certos e
determinados actos com o âmbito que for fixado no respectivo
mandato.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura do administra-
dor único quando só exercida por este ou pela assinatura de dois
administradores quando exercido por um conselho de administração.

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 9.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que será
eleito, pela assembleia geral, com o respectivo suplente, pelo perí-
odo de quatro anos, ou por um conselho fiscal composto por três
membros efectivos e um suplente, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas pos-
suidores de acções ou título de subscrição que se substituam e que,
até oito dias antes da realização da assembleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos respectivos registos da sociedade,
sendo nominativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
nos cofres da sociedade ou de instituições de crédito, sendo ao por-
tador.

§ único. O depósito em instituições de crédito tem de ser com-
provado por carta emitida por essa instituição que dê entrada na
sociedade pelo menos oito dias antes da data de realização da assem-
bleia.

ARTIGO 11.º

Os accionistas poderão fazer-se representar, nos termos previs-
tos na lei, nas reuniões de assembleia geral desde que o comuniquem
por simples carta assinada dirigida ao presidente da mesa da assem-
bleia geral até 15 dias antes do momento do início da reunião.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral por quatro anos, reelegí-
veis, podendo ser ou não accionistas.

Balanço, contas anuais

ARTIGO 13.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 14.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a per-
centagem mínima estabelecida por lei para a constituição da reserva
legal, terão a aplicação que a assembleia geral determinar, por mai-
oria simples de votos emitidos.

Órgãos sociais:
Conselho de administração:
Presidente: Maria Fernanda Guimarães Ferreira da Costa;
Vogal: Fernando Armindo Guimarães Ferreira Alves da Costa;
Vogal: Paula Natália Guimarães Ferreira Alves da Costa e Lasca-

sas;
Assembleia geral:
Presidente: Joaquim da Costa Correia Araújo, casado, residente na

Rua da Agra, freguesia de Gavião, concelho de Vila Nova de Fama-
licão;

Vogal: José Miguel Araújo Veloso de Sousa Lascasas;
Fiscal único: José Augusto Silva Mendes, casado, residente na Rua

de Oliveira Monteiro, 862, 4.º, na cidade do Porto, revisor oficial
de contas n.º 473;

Fiscal suplente: Manuela Fernanda Barros Vilela Ferreira, soltei-
ra, residente na Rua do Professor Bento de Jesus Caraça, 11, 2.º,
direito, na cidade do Porto, revisora oficial de contas n.º 667.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003685731

PRODHISEG � EQUIPAMENTOS E PROJECTOS
DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 38-A, 1.º, esquerdo,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5919/
20030909; identificação de pessoa colectiva n.º 506699552; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 32/20030909.

Certifico que entre António Augusto Moreira Teixeira, casado
com Ana Cristina Soares Massena Gago na comunhão de adquiridos,
e Maria Cristina da Silva Fonseca Santos Barbosa, casada com Fer-
nando Barbosa da Silva na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRODHISEG � Equipamentos
e Projectos de Segurança, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 38-A, 1.º,
esquerdo, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e distribuição
de equipamentos de segurança, de diagnóstico, de medição e de ma-
teriais de construção civil. Planos, estudos, projectos e consultoria
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no âmbito da higiene e segurança. Formação profissional. Elabora-
ção de projectos de arquitectura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4750 euros, pertencente à sócia Maria Cristina da
Silva Fonseca Santos Barbosa, e outra no valor nominal de 250 eu-
ros, pertencente ao sócio António Augusto Moreira Teixeira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Os gerentes e os sócios da sociedade não podem, sem o con-
sentimento da sociedade, exercer, por conta própria ou alheia, qual-
quer actividade abrangida no objecto desta.

2 � O exercício de actividade concorrente com a da sociedade
obriga os infractores a indemnizarem a sociedade pelos prejuízos
causados que ela sofra e, no caso dos gerentes, implica acessoria-
mente a sua destituição.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003720642

PORTO MARTINS, L.DA

Sede: Sítio da Igreja, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5923/
20030912; identificação de pessoa colectiva n.º 506629449; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 37/20030912.

Certifico que entre Maria Cidalina Porto Martins, casada com
Fernando das Neves Martins na comunhão de adquiridos, e Ana So-
fia Porto Martins e Ricardo Filipe Porto Martins, solteiros, maio-
res, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Porto Martins, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Igreja, freguesia de
Almancil, concelho de Loulé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de peças e acessórios para motociclos. Manutenção e re-
paração de motociclos.

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 no
valor nominal de 1750 euros, pertencente à sócia Maria Cidalina
Porto Martins, e duas nos valores nominais de 1625 euros cada uma,
pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios Ana Sofia Porto
Martins e Ricardo Filipe Porto Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes, com excep-
ção dos actos de mero expediente, em que é suficiente a interven-
ção de um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria Cidalina
Porto Martins e Ana Sofia Porto Martins.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
de Azevedo Barracha Barreiros. 2003685723

MONCHIQUE

PA � MONCHIQUE � PAPAGAIOS DE MONCHIQUE
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Ponte Velha, 55, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 87/
880315; identificação de pessoa colectiva n.º 501948503.

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

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, em substituição
legal do Conservador, Paulo Sérgio Nunes Furtado. 2001717270

TAVIRA

SOPROCIL � SOCIEDADE DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES CIVIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 220/
861105; identificação de pessoa colectiva n.º 501507418; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 9/030519.

Designação de membros do conselho de administração e fiscal
único:

Conselho de administração: triénio em curso de 2002-2004:
a) Joaquim Artur Ferreira Ribeiro da Silva, casado; e
b) António Martinho Ferreira Oliveira, casado.
Fiscal único para o ano 2003:
Isabel Paiva, Galvão, Mata & Associados, S. R. O. C., representa-

da por Miguel Galvão, revisor oficial de contas;
Suplente: Anabela Peres, revisora oficial de contas.
Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

26 de Setembro de 2003. � O Conservador, João Henrique
Marques Gonçalves Marques. 2002230838

CRISALGARVE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 425/
910208; identificação de pessoa colectiva n.º 502505060; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4/030630.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 3.º, o qual 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, cada uma no
valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio Francisco

José Viegas da Trindade Lopes e outra à sócia Leonilda Neto Melro
da Trindade Lopes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

1 de Outubro de 2003. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001918640

SUNCIVIL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1051/
20020528; identificação de pessoa colectiva n.º 506157512; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030721.

Certifico que cessou funções de gerente Stefan Mafred Dorsch e
João Miguel Vicente Peres, por renúncia, em 28 de Junho de 2002.

14 de Agosto de 2003. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2001270062

PLAYRELVA � INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1067/
20020621; identificação de pessoa colectiva n.º 505991306; inscri-
ção n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas das
apresentações: 3/03080 e 18/030711.

Certifico que cessou funções de gerente Jorge Henrique Marques
Prazeres, por renúncia ao cargo em 23 de Maio de 2003.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 5.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme de-
liberação da assembleia geral, fica a cargo do não sócio Pedro Alves
Cabral, já designado gerente, e dos não sócios José Manuel dos Reis
Costa Leite, casado, residente na Rua de Alexandre Herculano, 342,
2.º, esquerdo, freguesia e concelho de São João da Madeira, e Joa-
quim Alberto Valente Santos, casado, residente no lugar da Barroca,
freguesia da Branca, concelho de Albergaria-a-Velha, que desde já
são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes, ou de um
procurador da sociedade com poderes especiais para o efeito.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

2 de Outubro de 2003. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2002230820

TRANSPORTADORA NOVA ALENTEJANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 638/
950712; identificação de pessoa colectiva n.º 502508817; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/
030902.

Certifico que cessou funções de gerente Júlio Arcanjo do Carmo
Faustino, por renúncia ao cargo em 1 de Setembro de 2003.

2 de Outubro de 2003. � O Conservador, João Henrique Mar-
ques Gonçalves Marques. 2002230277

LEIRIA
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

URBILAGE � IMOBILIÁRIA, CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 422/970819; identificação de pessoa colectiva n.º 503937401.

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

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001473028
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COMOCEL � CONSTRUTORA MODERNA
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 193/781130.

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

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001472552

DIAS & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 384/280994; identificação de pessoa colectiva n.º 503263311.

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 exercício de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001473214

ZUZARTE & ZUZARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 388/950116; identificação de pessoa colectiva n.º 503327166.

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

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001472560

TRANSPORTES CRISÓSTOMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 445/990430; identificação de pessoa colectiva n.º 504411349.

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

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001473168

HELGEST � CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 281/881227.

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

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001473036

GOMES, DUARTE E LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 171/760609.

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

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001473060

A LOJA DO MESTRE ELIAS � EDIÇÃO DE MÚSICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 506/20020701; identificação de pessoa colectiva n.º 506117707.

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

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001472579

LOPES & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 180/770420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 25 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001473265

TORRIFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 302/901113; identificação de pessoa colectiva n.º 502445327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 25 de Ju-
nho de 2003 foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do exercício de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001473044

ANIMACENTRO � ANIMAÇÃO, LAZER E ACTIVIDADES
TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 439/981231; identificação de pessoa colectiva n.º 504305417.

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

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001473141

INDÚSTRIA PANIFICADORA BAIRRADENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 314/910408; identificação de pessoa colectiva n.º 502532858.

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 exercício de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001472617

SILVA, SANTOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 472/20001004; identificação de pessoa colectiva n.º 505169460.

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 exercício de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001473150

GRACILAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 394/950421; identificação de pessoa colectiva n.º 503396702.

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 exercício de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001473133
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NOVA TRANSPORTADORA
DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 441/990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504424432.

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 exercício de 2002.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Simões Miranda Campos. 2001472609

NAZARÉ

BIBLIOTECA INSTRUÇÃO E RECREIO

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 4/960927;
identificação de pessoa colectiva n.º 501073019; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/16092003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu, pela inscrição n.º 4,
ao registo de nomeação da direcção e do conselho fiscal para o bié-
nio de 2003-2004.

Nomeação da direcção para o biénio de 2003-2004.
Direcção:
Presidente: Arlindo da Luz Henrique;
Vice-presidente: Maurício de Sousa Ramos;
Secretário: Giselle Patrícia António Andrade;
Tesoureiro: Vítor José Sousa Santos;
Vogais: Ernesto José Calado Vinagre, Pedro Joel Jerónimo da Sil-

va e Nelson Manuel Simãozinho Ruivo;
Vogais suplentes: Pedro Miguel de Sousa Coelho, Fernando Manu-

el Bexiga Tofes, Jaime Manuel Tereso Boleixa, Paulo da Moita
Calado, José Manuel da Silva Ferreira e Pedro Manuel Rodrigues
Quitério;

Conselho fiscal:
Presidente: José António Brasileiro Cadoiço;
Vice-presidente: Albertino Carvalho Ramos;
Secretário: Manuel Alves Vilela.
Data da deliberação: 11 de Julho de 2903.

Conferido, está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 2006322265

MADEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 119/
870901; identificação de pessoa colectiva n.º 501871691; ins-
crições n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 8 e 9/
17092003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Nomeação de gerentes: Alice Fernanda da Conceição, em 26 de
Março de 2002, e Mónica de Oliveira, em 1 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 2006322257

LUCIANO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 93/930113;
identificação de pessoa colectiva n.º 502906030; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 3/23092003.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu, pela inscrição n.º 3,
aos registos de alteração parcial do pacto e de aumento de capital,
tendo alterado em conformidade o artigo 3.º do acto constitutivo
do pacto social, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 000 euros e corresponde à soma de três
quotas de 4000 euros cada uma, uma de cada um dos sócios.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo e actuali-
zado do contrato.

Conferido, está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2006322230

SUSANO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 261/
950213; identificação de pessoa colectiva n.º 503346390; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030904.

Certifico que foi feito o registo de dissolução e liquidação da so-
ciedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das contas o dia 15
de Junho de 1998.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina
da Silva Néri Fialho. 2006322249

POMBAL

TRANSPORTES PELARIGUENSE, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, sem número, Venda da Cruz,
Pelariga, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3341;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/20030911.

Certifico que foi efectuado o registo de renúncia à gerência do
ex-sócio Sofia Manuela Ferreira Nunes, em 14 de Agosto de 2003,
tendo na mesma data sido nomeados gerentes Maria Adelaide Go-
mes de Oliveira e Arménio Couto Moreira, novos sócios.

25 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003810030

AGUIMÓVEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1926;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 2 a
6/20030910.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Renunciaram à gerência Vítor Manuel Correia Duarte, Joaquim

Manuel Roupa dos Reis, António Manuel Ponte Durão, Paulo Da-
niel Felizardo Correia Duarte, Mário Jorge Cachola Dias Costa, José
Domingues Pinto Teixeira e Maria João Seabra de Oliveira Tinoco.

Nomeados gerentes Avelino Nunes Matias, casado, e Adriana Floret
Matias de Pinho, casada.

Data: 25 de Agosto de 2003.

25 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003810021

CONSTRUTORA MATA DO TOJAL, L.DA

Sede: Rua Central, 99, Mata do Tojal, Vermoil, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2741;
inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 ao averbamento n.º 1; número e
data da apresentação: 5/20030912.

Certifico que foi efectuado o registo de renúncia à gerência do
sócio Gracinda Lopes da Costa, em 1 de Maio de 2003.

26 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003820124
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PARKER & M. � CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Urbanização dos Governos, lote 13, rés-do-chão,
direito, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2967;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
25/20030909.

Certifico que foi efectuado o registo de renúncia à gerência dos
sócios Phillip William Parker e Dina Teresa da Costa Mendes, em
25 de Agosto de 2003.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2003821791

MEGA SANDES � SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1695;
inscrição n.º 10, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 2, 4 e 6/
20030901.

Certifico que foi efectuado o registo de aumento do capital social
e de renúncia à gerência dos ex-sócios Norberto Gomes de Campos
e Carla Sofia Pereira Mendes, ambos solteiros, maiores.

Data: 26 de Agosto de 2003.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2003820248

GESMOTA � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1303;
número e data da apresentação: PC 1/20030829.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano 2002, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2003820280

CONSTRUÇÕES DUARTE FRED, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3369;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/20030927.

Certifico que foi efectuado o registo de renúncia à gerência de
Lucídio Francisco Duarte, casado, a partir de 18 de Agosto de 2003.

11 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2003820230

BALMAR � FIOS, CORDOARIA E REDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 241;
número e data da apresentação: PC 2/20030829.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao ano 2002, com depósito na pasta dos respectivos docu-
mentos.

15 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Hen-
riques. 2003820264

PORTIMÓVEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1925;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/20030910.

Dissolução de sociedade

No dia 4 de Setembro de 2003, no 2.º Cartório Notarial da Fi-
gueira da Foz, perante mim, Noémia Ferreira Pedrosa Vieira, aju-
dante principal do mesmo Cartório, em exercício pleno de funções

notariais em virtude de a respectiva notária, licenciada Maria da
Graça Toucedo Dias Ferrão, se encontrar de licença para férias,
compareceu como outorgante Vítor Manuel Correia Duarte, divor-
ciado, natural da freguesia de São Pedro, concelho de Faro, residente
na Rua de D. José I, 11, rés-do-chão, nesta cidade, que outorga este
acto na qualidade de sócio e gerente da sociedade comercial por quotas
PORTIMÓVEL � Sociedade de Mediação Imobiliária, L.da, identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 503685747, com sede no Parque de
Manuel da Mota, lote 32, Quinta da Gramela, freguesia e concelho
de Pombal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Pombal sob o n.º 1925, com o capital social de 24 939 euros e
90 cêntimos, representado por duas quotas: uma de 24 840 euros e
14 cêntimos, pertencente ao sócio Vítor Manuel Correia Duarte, e
outra de 99 euros e 76 cêntimos, pertencente à sócia Maria João
Seabra de Oliveira Tinoco.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 159464, de 9 de Agosto de 1999, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, a qualidade pela certidão
de teor comercial que arquivo e os poderes pela mesma certidão e
pela acta n.º 11 da reunião da assembleia geral realizada no dia 26 de
Junho de 2003, da qual arquivo fotocópia certificada.

E por ele foi dito:
Que a referida sociedade foi constituída por escritura de 27 de Maio

de 1996, lavrada a fls. 48 v.º e seguintes do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 208 -A do 1.º Cartório Notarial da Figueira da
Foz;

Que, conforme deliberação tomada na referida assembleia geral
de 26 de Junho de 2003, pela presente escritura, dissolve esta soci-
edade;

Que, não possuindo a mesma neste momento quaisquer bens, nem
qualquer passivo, nada há a partilhar, pelo que, de acordo com a
referida deliberação, dá a sociedade como liquidada e as contas da
mesma como aprovadas nesta data.

Assim o disse.
Adverti o outorgante de que deve proceder ao registo deste acto

na competente conservatória do registo comercial, no prazo de três
meses, a contar de hoje.

Esta escritura foi lida e feita a explicação do seu conteúdo.

Vítor Manuel Correia Duarte. � A Ajudante Principal, em exer-
cício, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003810013

DOMINCONSTRUÇÕES � PAVIMENTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1784;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 22/20030909.

Aumento de capital e alteração de pacto social

No dia 26 de Agosto de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Leiria, perante mim, Diamantino Rodri-
gues Matias, respectivo notário, compareceram como outorgantes
Armando Fernandes Domingues e mulher, Natália Maria Ferreira
Domingues, naturais da freguesia de Mata Mourisca, concelho de
Pombal, residentes na Rua dos Patrícios, 33, Rosados, Ilha, Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 10202154, emitido em 1 de
Setembro de 1998, e 11515349, emitido em 1 de Setembro de 1998,
ambos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Declararam os outorgantes:
Que são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas

DOMINCONSTRUÇÕES � Pavimentos e Construções, L.da, com
sede na Rua da Fonte, no lugar de Vale das Moitas, freguesia de Mata
Mourisca, concelho de Pombal, pessoa colectiva n.º 503723614, ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o
n.º 1784, com o capital social de 49 879 euros e 80 cêntimos, cor-
respondente à soma de duas quotas do valor nominal de 24 939 eu-
ros e 90 cêntimos cada uma, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, conforme certidão de teor de registo comercial que
apresentaram.

Que, na referida qualidade, deliberam:
a) Aumentar o capital social da dita sociedade para 50 000 euros,

sendo a importância do aumento, de 120 euros e 20 cêntimos, inte-
gralmente realizado em dinheiro, que, sob sua inteira responsabilida-
de, declaram já ter dado entrada na caixa social, subscrito por ambos
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os sócios, na proporção de 60 euros e 10 cêntimos por cada um, que
elevam cada uma das referidas quotas para 25 000 euros;

Que não é exigida pela lei ou pelo contrato a realização de outras
entradas;

b) Alterar a redacção do corpo do artigo 2.º, o artigo 3.º e o ar-
tigo 4.º do pacto social, que passam a ser as seguintes:

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter por objecto: execução de obras especiali-
zadas de construção: aplicação de pisos para a construção civil; a
indústria de construção de edifícios: empreitadas de obras públicas,
demolições, limpeza e conservação de imóveis; execução de pavi-
mentações; execução de trabalhos de carpintaria, pinturas e estu-
ques; execução de saneamento básico, arruamentos e canalizações,
parques e jardins; indústria de construção civil: construção de edifí-
cios, demolições, limpeza e conservação de edifícios, pavimentação,
trabalho de carpintaria, toscos e limpos; execução de parques e jar-
dins; execução de pinturas e estuques; execução de obras de urbani-
zação; canalizações; fornecimento de obras públicas; compra e ven-
da de terrenos; construção e venda de imóveis; transportes rodoviários
de mercadorias por conta de outrem, nacional e internacional.

§ único. ...........................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas do valor
nominal de 25 000 euros cada uma, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Mantém as funções de gerente o sócio Armando Fernandes
Domingues e fica desde já nomeada gerente a sócia Natália Maria
Ferreira Domingues, com capacidade profissional.

Adverti os outorgantes de que é obrigatória a requisição do regis-
to deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje.

Exibiram: certificado de admissibilidade de firma, emitido em 9
de Julho de 2003 pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas.

Arquivo: uma fotocópia de uma certidão de teor do registo co-
mercial.

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

Armando Fernandes Domingues � Natália Maria Ferreira Do-
mingues. � O Notário, Diamantino Rodrigues Matias.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003821678

PREDIFLOR � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1090;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 11/20030905.

Alteração parcial de pacto

No dia 1 de Setembro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Leiria,
perante mim, licenciada Maria Adelaide Nunes da Silva Freixinho,
notária do referido Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Guilhermino Ferreira Gomes, casado com Rosa Fernandes
Tomás na comunhão geral de bens, natural da freguesia de Vermoil,
concelho de Pombal, residente na Estrada Nacional n.º 1, 18, lugar
de Outeiro da Ranha, indicada freguesia de Vermoil, contribuinte fiscal
n.º 116660708;

2.º Vítor Manuel Tomás Ferreira Gomes, casado com Maria Júlia
Marques da Ponte Gomes na comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, residente na Estrada
Nacional n.º 1, 16, dito lugar de Outeiro da Ranha, contribuinte fis-
cal n.º 124516858.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade n.os 1494337, de 24 de Março de 1980, e 4140952, de
6 de Outubro de 1998, ambos de Lisboa.

Pelos outorgantes foi dito:
Que são os únicos sócios e gerentes de PREDIFLOR � Compra

e Venda de Propriedades, L.da, identificação de pessoa colectiva
n.º 502470461, com sede em Outeiro da Ranha, freguesia de Ver-
moil, concelho de Pombal, matriculada na Conservatória do Regis-
to Comercial de Pombal sob o n.º 1090, com o capital social 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros, uma de cada sócio
� conforme fotocópia da certidão do registo comercial já arquiva-
da neste Cartório sob o n.º 127 do maço de documentos referente
ao livro n.º 50-L;

Que, sendo os únicos sócios da sociedade, deliberam mudar o ob-
jecto social, pelo que alteram o artigo 2.º do respectivo pacto, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em compra, venda e permuta de
bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, construção ci-
vil, loteamentos e arrendamentos.

Adverti os outorgantes de que este acto deve ser apresentado a
registo no prazo de três meses.

Exibiram: certificado de admissibilidade do novo objecto, emitido
pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 28 de Julho de 2003.

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

Guilhermino Ferreira Gomes � Vítor Manuel Tomás Ferreira
Gomes. � A Notária, Maria Adelaide Nunes da Silva Freixinho.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003821635

SOS CUÉTARA PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3468;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 22/20030829.

Redução de capital e fusão de sociedades

Aos 28 de Julho de 2003, no 4.º Cartório Notarial de Lisboa,
perante mim, notário, Carlos Henrique Ribeiro Melon, compareceu
Jesus Ignácio Salazar Bello, natural de Valladolid, Espanha, casado,
residente em Calle Padilla, 42, 4.º, em Madrid, Espanha.

Intervém com administrador de:
a) Coelho & SOS, S. A., sociedade comercial anónima com sede

na Zona Industrial do Roligo, Espargo, em Santa Maria da Feira,
com o capital social de 1 546 900 euros, pessoa colectiva
n.º 503401412, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 4725; verifiquei a qualidade em que
intervém e a suficiência dos seus poderes para este acto por certidão
passada pela mencionada Conservatória e por pública forma da acta
n.º 17 da reunião da assembleia geral da sociedade realizada em 22
de Maio último; arquivo estes dois documentos.

b) BOGAL � Bolachas de Portugal, S. A., sociedade comercial
anónima, com sede na Quinta de Formiga, Pombal, e o capital de
1 250 000 euros, pessoa colectiva n.º 500081166, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 241; veri-
fiquei a qualidade em que intervém e a suficiência dos seus poderes
para este acto por certidão passada pela mencionada Conservatória
e por pública forma da acta n.º 86 da reunião da assembleia geral da
sociedade realizada em 20 de Maio último, arquivo estes dois docu-
mentos.

Verifiquei a sua identidade pela exibição do respectivo bilhete de
identidade n.º 50668610-R, de 26 de Junho de 2001, emitido pelo
Ministério do Interior, em Espanha.

Disse:
Que, pela presente escritura, e de harmonia com o deliberado na

reunião de 22 de Maio último da assembleia geral da sociedade Co-
elho & SOS, S. A., constante da acta atrás referida, procede à redu-
ção do seu capital social, para cobertura de prejuízos, em 223 200 eu-
ros, reduzindo o valor nominal de cada acção para 4 euros e 27
cêntimos, fixando aquele capital em 1 323 700 euros, representado
por 310 000 acções;

Esta deliberação foi devidamente registada conforme se verifica
da inscrição com cota n.º 17, constante da certidão do registo co-
mercial já referida publicada no Diário da República, 3.ª série,
n.º 132, de 7 de Junho de 2003;

Que as administrações das suas representadas elaboraram em con-
junto um projecto de fusão mediante a transferência global do patri-
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mónio da segunda BOGAL � Bolachas de Portugal, S. A., para a
primeira, Coelho & SOS, S. A.

O projecto de fusão foi devidamente registado nas respectivas
conservatórias quanto à primeira pela cota 16 e quanto à segunda
pela cota 9, tende sido efectuadas as correspondentes publicações
no Diário da República, 3.ª série, n.º 132, de 7 de Junho último.

Em 20 de Maio último, reuniram-se as assembleias gerais das so-
ciedades, tende o projecto de fusão sido aprovado pela unanimidade
dos accionistas presentes que em cada uma representava a totalidade
do respectivo capital social; dessa reuniões foram elaboradas actas
com os n.os 17 e 86, atrás mencionadas.

Nestes termos, na qualidade de administrador das sociedades suas
representadas, declara fundida na sociedade Coelho & SOS, S. A.,
sociedade BOGAL � Bolachas de Portugal, S. A., mediante a trans-
ferência global para aquela de todo o património desta e que do refe-
rido património faz parte o prédio misto, sito na Quinta da Formi-
ga, freguesia e concelho de Pombal, a parte rústica constitui o prédio
n.º 34 865 da correspondente matriz e a parte urbana está inscrita
sob o artigo 4742 da competente matriz predial e descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Pombal sob o n.º 1641 da freguesia
de Pombal e onde a transmissão a favor da sociedade incorporada
acha-se registada pelas inscrições G-1 e G-2.

Que, em consequência da fusão, o capital da sociedade incorporan-
te passa a ser de 8 421 947 euros e 31 cêntimos, representado por
1 972 353 acções com o valor nominal de 4 euros e 27 cêntimos;

Que os accionistas da sociedade incorporada receberão seis acções
da sociedade incorporante mais um direito parcial correspondente a
0,655 acções, na troca de cada acção da sociedade incorporada, num
total de 1 662 353 acções.

Sob sua responsabilidade pessoal, declara que desde a data das de-
liberações que aprovaram o projecto de fusão até à data de hoje não
ocorreram alterações patrimoniais significativas;

Que as operações da sociedade incorporada serão consideradas
efectuadas por conta da sociedade incorporante desde 1 de Setembro
de 2002.

Em conformidade com a situação decorrente da fusão, declara
alterado integralmente o contrato por que a sociedade se rege mo-
dificando, nomadamente, a sua denominação, que passa a ser SOS
Cuétara Portugal, S. A., e substituída na íntegra a redacção das clá-
usulas que constituem o referido contrato de sociedade, a qual passa
a ser a que foi aprovada naquela reunião e consta do documento
complementar, que arquivo, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado.

Exibiu:
Certificado de admissibilidade, passado em 23 de Agosto de 2002,

revalidado em 6 de Fevereiro de 2003;
Certidão, passada pela Conservatória do Registo Predial de Pom-

bal em 18 de Junho 2003;
Caderneta predial urbana, passada pelo Serviço de Finanças de

Pombal 1 em 10 de Setembro de 2002, actualizada;
Caderneta predial rústica, passada pelo Serviço de Finanças de

Pombal 1 em 10 de Setembro de 2002.
Arquivo:
Conhecimento de sisa n.º 608, comprovativo do pagamento do

imposto municipal de sisa, efectuado em 24 do corrente, no Servi-
ços de Finanças de Pombal 1, o imposto do selo incide sob a quantia
de 23 749 euros e 82 cêntimos.

Fiz a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a
advertência da obrigatoriedade do registo no prazo de três meses.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a denominação de SOS Cuétara Portugal, S.
A., e tem duração indeterminada.

ARTIGO 2.º

Sede

A sede da sociedade é na Zona Industrial da Formiga, freguesia e
concelho de Pombal, podendo ser transferida, nos termos da lei, por
mera deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social da sociedade é o fabrico e comercialização de
bolachas e biscoitos, caramelos, chocolates, compra, transformação,
distribuição e comercialização de arroz e outros cereais, comércio e
indústria de azeite, azeitonas, frutas, óleos alimentares e suas maté-
rias e subprodutos, e outros produtos alimentares.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 8 421 947,31 euros, integralmente subs-
crito e realizado, e representado por 1 972 353 acções com o valor
nominal de 4,27 euros cada uma.

2 � As acções são tituladas, nominativas ou ao portador, repre-
sentadas por títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 10 000 ou mais
acções.

4 � Nos aumentos do capital social os accionistas terão, na pro-
porção das acções que possuírem, direito de preferência, quer na
subscrição das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente
às quais tal direito não tenha sido exercido.

5 � O direito de preferência referido no número anterior poderá
ser limitado ou suprimido, desde que o interesse social o justifique,
por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Transmissão de acções

1 � Sem prejuízo do estipulado no artigo 6.º (Consentimento da
sociedade), a transmissão de acções para terceiros, sob qualquer for-
ma, a título gratuito ou oneroso, está sujeita ao consentimento da
sociedade.

2 � A concessão ou recusa do consentimento da sociedade para
a transmissão de acções, referida no número anterior, compete à
assembleia geral.

3 � O accionista que pretenda transmitir parte ou totalidade das
acções de que seja titular deverá notificar a sociedade, mediante carta
dirigida ao conselho de administração, na qual, sob pena de não pro-
duzir efeitos, deverá ser indicado o número de acções a transmitir,
bem como todas as demais condições do respectivo negócio.

4 � A sociedade tem 60 dias, a contar da data da recepção da
comunicação referida no número anterior, para se pronunciar sobre
o pedido de consentimento efectuado nos termos e para os efeitos
do presente artigo, sob pena de, não o fazendo, ser livre a transmis-
são das acções objecto desse pedido de consentimento nos exactos
termos em que o mesmo foi solicitado.

5 � No caso de recusa do consentimento para a transmissão de
acções, a sociedade deverá fazer adquirir as respectivas acções pelos
accionistas, na proporção das acções por eles detidas, ou por tercei-
ros por si indicados na deliberação referida no número anterior (i)
pelo preço correspondente ao valor real dessas acções, determinado
nos termos da lei aplicável, tratando-se de transmissão a título gra-
tuito ou provando a sociedade que no negócio a título oneroso hou-
ve simulação de preço ou (ii) nas condições de preço e pagamento
do negócio para que foi solicitado o consentimento, tratando-se de
transmissão a título oneroso.

ARTIGO 6.º

Consentimento da sociedade

Fica desde já prestado o consentimento da sociedade para a trans-
missão, a título gratuito ou oneroso, de acções entre accionistas,
gozando, neste caso, os demais accionistas direito de preferência ou
de opção nos termos do artigo 7.º (Direito de preferência e de op-
ção).

ARTIGO 7.º

Direito de preferência e de opção

1 � A transmissão de acções a título oneroso, sob qualquer for-
ma, entre accionistas ou para terceiros está sujeita à preferência dos
demais accionistas pelo valor e nas condições da projectada trans-
missão.
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2 � A transmissão de acções a título oneroso sujeita a preferên-
cia deve ser comunicada por escrito à sociedade, mediante carta di-
rigida ao conselho de administração, com indicação da pessoa do
adquirente, do número de acções a transmitir e todas as demais con-
dições da projectada transmissão.

3 � Sob pena de caducidade, o prazo para os accionistas exerce-
rem o respectivo direito de preferência é de 90 dias a contar da data
da recepção da notificação constante do número anterior.

4 � O conselho de administração dará, por escrito, no prazo
máximo de cinco dias, conhecimento (i) a todos os demais accionis-
tas de notificação para o exercício de direito de preferência estipu-
lado no presente e (ii) ao accionista transmitente do exercício da-
quele direito, nos termos e condições previstos no presente artigo e
de modo a que sejam respeitados os prazos nele previstos.

5 � No prazo referido no n.º 3, deve cada um dos accionistas,
mediante comunicação escrita dirigida à sociedade, declarar se pre-
tende exercer aquele direito de preferência:

a) Sobre a quota parte das acções a transmitir que, face à percen-
tagem das acções do accionista transmitente na totalidade das ac-
ções representativas do capital social da sociedade (excluindo-se para
este efeito as acções detidas pelo accionista transmitente e as ac-
ções detidas pela própria sociedade) lhe caberia ou sobre número
inferior, e qual, a essa quota parte;

b) Sobre número superior, e qual, ao da quota parte que lhe cabe-
ria nos termos da alínea anterior ou sobre a totalidade das acções a
transmitir.

6 � A falta de declaração atempada de exercício do direito de
preferência efectuada nos termos do número anterior equivale à
renúncia a este direito.

7 � No caso de as declarações de preferência excederem o núme-
ro de acções a transmitir, serão elas rateadas da seguinte forma:

a) Serão atendidas, em primeiro lugar, as declarações de preferên-
cia identificadas na alínea a) do n.º 5 do presente artigo;

b) As acções excedentes serão rateadas entre os accionistas que
hajam feito a declaração referida na alínea b) do n.º 5 do presente
artigo, na proporção do número de acções que cada um deles possua
na totalidade das acções detidas pelos accionistas que tenham feito
essa declaração.

8 � No caso de as declarações de preferência referidas no n.º 5
do presente artigo não abrangerem a totalidade das acções a trans-
mitir, a preferência ter-se-á como não exercida e as acções poderão
ser transmitidas no prazo previsto no negócio sobre o qual a prefe-
rência não foi exercida ou, na falta desse prazo, nos 30 dias poste-
riores ao termo do último prazo para o exercício do direito de pre-
ferência, findo o qual, sem que aquele negócio tenha sido
concretizado, a transmissão, a título oneroso, de parte ou totalidade
dessas acções fica novamente sujeita ao direito de preferência ou de
opção previstos no presente artigo.

9 � No caso de ser exercido o direito de preferência, a transmis-
são será efectuada e o preço das acções pago pelos accionistas pre-
ferentes nos termos e condições do negócio sobre o qual aquela pre-
ferência foi exercida ou, na ausência de prazo para aquela transmissão,
no prazo de 30 dias a contar da data de encerramento do processo
relativo ao exercício do direito de preferência.

10 � Tratando-se de permuta de acções, os demais accionistas têm,
na proporção do número de acções de que forem titulares, direito
potestativo de opção na compra dessas acções que, com aplicação das
normas estabelecidas no presente artigo, será efectuado pelo valor que
para as acções resultar do último balanço aprovado, sem qualquer
correcção dos seus elementos activos ou passivos. Se o valor das ac-
ções, resultante daquele balanço, for negativo, o valor de cada uma
dessas acções será o correspondente ao seu valor nominal.

11 � Exercido o direito de opção, nos termos e condições refe-
ridos no número anterior, o accionista transmitente ficará, sem mais,
obrigado a vender, livres de quaisquer ónus, encargos ou outras res-
ponsabilidades e com todos os direitos a eles inerentes, incluindo,
entre outros, o direito aos dividendos do exercício em que a opção
é exercida, as acções objecto daquele direito de opção, aos demais
accionistas que o tenham exercido.

12 � Os títulos representativos das acções, bem como todos os
demais documentos necessários ou convenientes à plena e efectiva
transmissão das acções e subsequente averbamento em nome do(s)
respectivo(s) adquirente(s) deverão ser entregues, contra o pagamento
do respectivo preço, no prazo de oito dias a contar da data do exer-
cício daquele direito de opção.

ARTIGO 8.º

Penhor e usufruto

1 � A constituição de penhor ou usufruto sobre as acções está
sujeita ao consentimento da sociedade, aplicando-se, para este efei-

to e com as necessárias adaptações, o processo para a concessão ou
recusa do consentimento da sociedade constante do artigo 5.º
(Transmissão de acções).

2 � A concessão ou recusa do consentimento para a constituição
de penhor ou usufruto sobre as acções da sociedade compete à as-
sembleia geral.

ARTIGO 9.º

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia ge-
ral, amortizar acções, sem o consentimento do respectivo titular,
sempre que as mesmas forem, no todo ou em parte:

a) Transmitidas a título gratuito ou oneroso, sem que tenha sido
obtido o consentimento da sociedade, nos termos e condições pre-
vistos no artigo 5.º (Transmissão de acções);

b) Arrestadas, penhoradas ou sujeitas, seja sob que forma for, a
indisponibilidade decretada pelos meios judiciais.

2 � A deliberação referida no número anterior deverá ser toma-
da no prazo de um ano a contar da ocorrência do facto que funda-
mente a amortização, a qual fixará todas as demais condições neces-
sárias para a sua concretização.

3 � As acções serão amortizadas pelo valor contabilístico aferi-
do pelo último balanço anual aprovado, conhecido à data da delibe-
ração referida no n.º 2 do presente artigo.

4 � A amortização de acções nos termos do presente artigo
implica a redução do capital social nos termos legais.

ARTIGO 10.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir, nos termos da lei, qualquer tipo de
obrigações, tituladas ou escriturais, e nas demais condições que os
accionistas deliberarem em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Títulos

Os títulos representativos das acções, bem como os títulos repre-
sentativos das obrigações quando tituladas, serão assinadas por dois
membros do conselho de administração ou por um membro do con-
selho de administração e um mandatário com poderes para o acto,
podendo as assinaturas dos membros do conselho de administração
ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 12.º

Suprimentos

A celebração de contratos de suprimento depende de prévia deli-
beração do conselho de administração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 13.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administra-
ção, o fiscal único e o secretário da sociedade.

A) Assembleia geral

ARTIGO 14.º

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída exclusivamente pelos acci-
onistas, tendo direito de estar presentes e aí discutir e votar os ac-
cionistas com direito a voto.

2 � Os accionistas que não possuam o número de acções neces-
sário para terem direito de voto poderão agrupar-se por forma a que
o perfaçam, devendo designar por acordo um só de entre eles para
os representar na assembleia geral.

3 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
podem estar presentes nas reuniões da assembleia geral.
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ARTIGO 15.º

Votos

A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 16.º

Representação dos accionistas

Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da as-
sembleia geral por ascendente, descendente ou outro accionista,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral
indicando o nome, domicílio do representante e data da reunião.

ARTIGO 17.º

Convocatória e funcionamento da assembleia geral

A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa com,
pelo menos, 21 dias antes da data prevista, mediante carta regista-
da, com aviso de recepção, dirigida aos accionistas, sendo que esta
poderá funcionar em primeira convocatória desde que se ache pre-
sente ou representado mais de 70% do capital social.

ARTIGO 18.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário.

2 � Compete ao secretário substituir o presidente em caso de
impedimento deste, nomeadamente na convocação de assembleias
gerais e em outras situações previstas na lei ou nos estatutos ou
decorrentes da deliberação dos accionistas.

ARTIGO 19.º

Reuniões da assembleia geral

A assembleia geral reunirá.
a) Em sessão ordinária, nos três meses subsequentes ao fim do

exercício social de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou o fiscal único o julguem conveniente ou quando requerido
por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital
social imposto por lei para este efeito.

B) Administração

ARTIGO 20.º

Conselho de administração

1 � A sociedade é administrada por um conselho de administra-
ção composto até sete membros efectivos eleitos pela assembleia
geral.

2 � O presidente do conselho de administração será designado
pela assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Atribuições do conselho de administração

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe conferem a lei e os presentes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens, podendo, para o efeito, designar um só manda-
tário;

c) Elaborar e fazer aprovar o orçamento e plano da sociedade;
d) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis ou imóveis,

incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações;
e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas;
f) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou es-

trangeiro e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;
g) Deliberar que a sociedade preste às sociedades de que seja titu-

lar de acções, quotas ou partes sociais apoio técnico e financeiro,
concedendo empréstimos e prestando avales e fianças.

ARTIGO 22.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se pela assinaturas:
a) De dois administradores;
b) De um administrador-delegado, no âmbito dos poderes que lhe

foram delegados;
c) De um administrador e de um mandatário;
d) De um ou mais mandatários, no âmbito dos poderes que lhe

forem conferidos.
2 � Fica expressamente proibido aos administradores e mandatá-

rios obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negóci-
os sociais.

ARTIGO 23.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por semestre e, além disso, sempre que convocado pelo seu presi-
dente ou por um administrador, devendo constar das respectivas actas
as deliberações que forem tomadas.

2 � Salvo disposição em contrário, as deliberações do conselho
serão tomadas por maioria de votos.

ARTIGO 24.º

Substituição de membros do conselho de administração

No caso de morte, renúncia ou impedimento temporário ou defi-
nitivo de qualquer dos membros do conselho de administração, o
conselho procederá à cooptação do elemento em falta, para exercer
o cargo até ao termo do respectivo mandato.

ARTIGO 25.º

Caução

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia ge-
ral que os eleger.

C) Fiscalização

ARTIGO 26.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único efec-
tivo e por um suplente, eleitos pela assembleia geral, e reelegíveis
uma ou mais vezes.

ARTIGO 27.º

Atribuições do fiscal único

As atribuições do fiscal único são as especificadas na lei e as con-
signadas nos presentes estatutos.

D) Secretário da sociedade

ARTIGO 28.º

Secretário da sociedade

1 � O conselho de administração poderá designar um secretário
da sociedade efectivo e respectivo suplente, mediante deliberação
registada em acta.

2 � As competências do secretário da sociedade serão as especi-
ficadas na lei.

3 � A duração de funções do secretário da sociedade coincidirá
com a do mandato do conselho de administração.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 29.º

Mandato dos órgãos sociais

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro
anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

2 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será decidida
e fixada pela assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 280 � 4 de Dezembro de 2003 26 026-(21)

ARTIGO 30.º

Exercício social

1 � Ao exercício social findo a 31 de Agosto de 2003 seguir-se-
-á outro com duração entre 1 de Setembro de 2003 e 31 de Dezem-
bro de 2003.

2 � A partir de 1 de Janeiro de 2004, o exercício social decor-
rerá entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro.

ARTIGO 31.º

Resultados anuais

1 � Os resultados líquidos constantes das contas anuais terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as parcelas
que por lei se devam destinar à formação ou reintegração da reserva
legal.

2 � Salvo deliberação aprovada pelos votos correspondentes a
50% do capital social, serão distribuídos aos accionistas os resulta-
dos apurados no exercício, cumprido o disposto no número anteri-
or.

3 � O conselho de administração pode, nos termos da lei, e uma
vez ouvido o fiscal único, proceder à distribuição antecipada dos lucros
no decurso de um exercício.

ARTIGO 32.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos termos e casos prescritos na lei.
2 � A liquidação será efectuada pelos membros do conselho de

administração, que procederão ao pagamento do passivo e à adjudi-
cação do activo nos termos legais, salvo se a assembleia geral deter-
minar o contrário.

ARTIGO 33.º

Comunicações

Quaisquer comunicações entre a sociedade e os seus accionistas
deverão ser efectuadas por carta que dê lugar a documento compro-
vativo da sua recepção e serão enviadas, no caso da sociedade para
a sede social e no caso dos accionistas para os respectivos domicí-
lios constantes do livro de registo de acções.

ARTIGO 34.º

Foro competente

Para todos os litígios emergentes dos presentes estatutos que
oponham a sociedade aos seus accionistas, herdeiros e representan-
tes é competente o foro cível da comarca da sede da sociedade.

22 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003821783

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ASEFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 402; ins-
crição n.º 4852, fl. 126 v.º, E-10; número e data da apresentação: 4/
030919.

Dissolução de sociedade

No dia 17 de Setembro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Com-
petência Especializada de Leiria, perante mim, Diamantino Rodri-
gues Matias, respectivo notário, compareceram como outorgantes:

1.º Fernando Gonçalves Eusébio, casado, natural da freguesia e
concelho de Pombal, residente na Rua das Alminhas, no lugar de
Vicentes, Pombal;

2.º António das Neves, viúvo, natural da freguesia e concelho de
Pombal, residente na Rua do Vieira, no lugar de Mourisca, Pombal;

3.º Armando dos Santos Brito, casado, natural da freguesia e con-
celho de Pombal, residente na Rua da Escola, no lugar de Vicentes,
Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 2634299, emitido em 19 de
Janeiro de 1993, 2495399, emitido em 14 de Dezembro de 2001, e
4213379, emitido em 3 de Janeiro de 2003, todos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Os outorgantes declararam:
Que, conforme certidão de teor de registo comercial, que me apre-

sentaram, são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas
Sociedade de Construções ASEFA, L.da, pessoa colectiva

n.º 507881294, com sede no lugar dos Vicentes, freguesia e conce-
lho de Pombal, com o capital social de 7481 euros e 97 cêntimos,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob
o n.º 402 do livro C-2;

Que, na referida qualidade, deliberam dissolver a referida socieda-
de, que já cessou a sua actividade, tendo já sido liquidado todo o seu
activo e passivo;

Que não existem quaisquer bens a partilhar, tendo as respectivas
contas sido encerradas e aprovadas nesta data.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o regis-
to deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Arquivo: uma certidão de teor de registo comercial.
Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

Fernando Gonçalves Eusébio � António das Neves � Armando
dos Santos Brito. � O Notário, Diamantino Rodrigues Matias.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003810722

ESCOLINHA DO ABC � CRECHE, INFANTÁRIO,
ATL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3475;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/030923.

Contrato de sociedade

No dia 17 de Setembro de 2003, no Cartório Notarial do Entron-
camento, perante mim, Maria Manuela Nunes Pimenta, segunda-
-ajudante em funções de chefia, por motivo de licença para férias
do respectivo notário, licenciado Manuel José Marques Montargil,
compareceram como outorgantes:

1.º Carlos da Conceição Barros, natural da freguesia de Abiul,
concelho de Pombal, onde reside habitualmente, em Azenha, casado
sob o regime da comunhão de adquiridos com Maria Isilda Ferreira
Marques, contribuinte fiscal n.º 113128282;

2.º Carlos Miguel Ferreira Barros, natural da freguesia e concelho
de Pombal, residente habitualmente em Parcerias, freguesia de Frei-
xianda, concelho de Ourém, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com Susana Maria Marques Henriques Barros, contribuin-
te fiscal n.º 198127952;

3.º Roberto Carlos Ferreira Barros, natural da freguesia referida
de Abiul, residente habitualmente em Lameiros, freguesia de Vila Cã,
concelho de Pombal, casado sob o regime da comunhão de adquiri-
dos com Sónia Sofia Silva Lopes Barros, contribuinte fiscal
n.º 214484408;

4.º Pedro Nuno Ferreira Barros, solteiro, maior, natural da fre-
guesia referida de Abiul, residente habitualmente em Azenha, referi-
da, contribuinte fiscal n.º 231388918.

Disseram:
Que, pela presente escritura, celebram um contrato de sociedade

por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes do documento
complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Có-
digo do Notariado, que faz parte integrante da presente escritura,
com a denominação de Escolinha do ABC � Creche, Infantário,
ATL, L.da, com sede na Azenha, freguesia de Abiul, concelho de
Pombal.

Adverti da obrigatoriedade de registo no prazo de três meses.
Verifiquei a identidade de todos por serem do meu conhecimento

pessoal.
Exibiram:
Certificado de admissibilidade, emitido em 5 de Agosto de 2003

pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas;
Guia de depósito referente ao capital social, depositado em 9 de

Setembro corrente no Banco Santander Portugal, S. A., agência de
Pombal.

Arquivo:
O referido documento complementar, cuja leitura foi dispensada

em virtude de os outorgantes terem declarado conhecer perfeitamente
o seu conteúdo.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e feita a explicação do seu
conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de todos.

Carlos da Conceição Barros � Carlos Miguel Ferreira Barros �
Roberto Carlos Ferreira Barros � Pedro Nuno Ferreira Barros. �
A Segunda-Ajudante, em funções de chefia, Maria Manuela Nunes
Pimenta.
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Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que constitui parte integrante do
contrato de sociedade, outorgada por Carlos da Conceição Barros,
natural da freguesia de Abiul, concelho de Pombal, casado com Maria
Isilda Ferreira Marques sob o regime de bens adquiridos, residente
em Azenha, freguesia de Abiul, concelho de Pombal, Carlos Miguel
Ferreira Barros, natural da freguesia de Abiul, concelho de Pombal,
casado com Susana Maria Marques Henriques Barros sob o regime de
bens adquiridos, residente em Parcerias, freguesia de Freixianda, con-
celho de Ourém, Roberto Carlos Ferreira Barros, natural da fregue-
sia de Abiul, concelho de Pombal, casado com Sónia Sofia Silva Lopes
Barros sob o regime de bens adquiridos, residente em Lameiros, fre-
guesia de Vila Cã, concelho de Pombal, e Pedro Nuno Ferreira Bar-
ros, solteiro, natural da freguesia de Abiul, concelho de Pombal,
residente em Azenha, freguesia de Abiul, concelho de Pombal, titu-
lada por escritura lavrada a fl. 79 v.º do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 213-C do Cartório Notarial do Entroncamento, que
se regerá pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Escolinha do ABC � Creche,
Infantário, ATL, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Azenha, freguesia Abiul,
concelho de Pombal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
abrir estabelecimentos, ainda criar 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 prestação de serviços de acti-
vidades de apoio social exercida por creche e centro de actividades
de tempos livres.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas do
valor nominal de 5000 euros cada uma, pertencente aos sócios,
Carlos da Conceição Barros, Carlos Miguel Ferreira Barros, Roberto
Carlos Ferreira Barros e Pedro Nuno Ferreira Barros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos quatro só-
cios, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura de dois sócios gerentes, em que
uma das assinaturas será sempre do sócio gerente Carlos da Concei-
ção Barros.

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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamento complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
Por acordo com o respectivo titular;
Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
No caso de morte de sócio a quem não sucedem herdeiros legiti-

mários;
Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
Por exoneração ou exclusão de um sócio;

Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem prévio consen-
timento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo contratos de leasing, e tomar de arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003811150

VENDÁREA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3140;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/20030724.

Alteração parcial do pacto social

No dia 4 de Julho de 2003, no Cartório Notarial de Ansião, pe-
rante mim, licenciada Maria da Graça Damasceno Passos Coelho
Tavares, notária deste concelho, compareceu como outorgante Car-
los Manuel de Barros Silva, casado, natural da freguesia de Abiul,
concelho de Pombal, residente no lugar do Barco, freguesia e conce-
lho de Pombal, o qual intervém na qualidade de administrador da
sociedade anónima com sede no Largo do Carda, 8 e 10, em Pom-
bal, sob a firma VENDÁREA � Empreendimentos Turísticos, S. A.,
pessoa colectiva n.º 505371618, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Pombal sob o n.º 3140, com o capital social,
integralmente realizado em dinheiro, de 50 000 euros.

Verifiquei a identidade do outorgante por ser do meu conhecimento
pessoal e a qualidade em que intervém e os poderes que tem para
este acto por uma certidão de registo comercial, que arquivo, e por
uma fotocópia de uma acta, certificada pelo advogado portador da
cédula profissional n.º 2248, que igualmente arquivo.

E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura e dando cumprimento ao deliberado

na reunião da assembleia geral da referida sociedade realizada no dia
1 de Dezembro de 2002, dá a seguinte nova redacção ao artigo 2.º
do contrato social:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil; compra, venda e
permuta de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim; promo-
ção imobiliária; loteamento e urbanização de imóveis; gestão e ex-
ploração de estabelecimentos hoteleiros, estabelecimentos de restau-
ração e bebidas, complexos desportivos de veraneio e parques de
campismo; gestão e exploração de centros comerciais.

Adverti o outorgante de que este acto tem de ser submetido a
registo no prazo de três meses a contar de hoje.

Exibiu: o certificado de admissibilidade do novo objecto a registo,
emitido no dia 5 de Junho último pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas.
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Esta escritura foi em voz alta lida e explicado o seu conteúdo ao
outorgante.

Carlos Manuel de Barros Silva. � A Notária, Maria da Graça
Damasceno Passos Coelho Tavares.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003820531

LEIRIPOMBAL � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3471;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20030905.

Constituição de sociedade

No dia 1 de Setembro de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Leiria,
perante mim, licenciada Maria Adelaide Nunes da Silva Freixinho,
notária do referido Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Guilhermino Ferreira Gomes, casado com Rosa Fernandes
Tomás na comunhão geral de bens, natural da freguesia de Vermoil,
concelho de Pombal, residente na Estrada Nacional n.º 1, 18, lugar
de Outeiro da Ranha, indicada freguesia de Vermoil, contribuinte fiscal
n.º 116660708;

2.º Vítor Manuel Tomás Ferreira Gomes, casado, natural da fre-
guesia de Vermoil, concelho de Pombal, residente na Estrada Naci-
onal n.º 1, 16, dito lugar de Outeiro da Ranha, que outorga na qua-
lidade de procurador e em representação de, conforme duas
fotocópias autenticadas de procurações:

a) Manuel de Jesus Ferreira, casado com Maria Alice Fernanda
Ferreira na comunhão geral de bens, natural da dita freguesia de
Vermoil e residente na Avenida dos Heróis do Ultramar, torre C,
4.º, em Pombal, contribuinte fiscal n.º 177463988;

b) Guilhermino de Jesus Ferreira, casado com Maria Eugénia Fer-
nandes Martins Ferreira na comunhão geral de bens, natural da mesma
freguesia de Vermoil e residente na Avenida dos Heróis do Ultra-
mar, torre C, 4.º, em Pombal, contribuinte fiscal n.º 212929291.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade n.os 1494337, de 24 de Março de 1980, e 4140952, de
6 de Outubro de 1998, ambos de Lisboa.

Pelos outorgantes foi dito:
Que constituem uma sociedade comercial sob a forma de socieda-

de por quotas, da qual ficam sócios Guilhermino Ferreira Gomes,
Manuel de Jesus Ferreira e Guilhermino de Jesus Ferreira, a qual será
regulada nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de LEIRIPOMBAL � Com-
pra e Venda de Propriedades, L.da, e tem a sua sede na Estrada Na-
cional n.º 1, 16, Outeiro da Ranha, freguesia de Vermoil, concelho
de Pombal.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e permuta de bens
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, construção civil,
loteamentos e arrendamentos.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras
sociedades, mesmo com objecto social diferente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 euros e corresponde à soma de três quotas: duas iguais, de
4500 euros, de Manuel de Jesus Ferreira e Guilhermino de Jesus Fer-
reira, e uma de 3000 euros, de Guilhermino Ferreira Gomes.

ARTIGO 4.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. A cessão a outras pes-
soas depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, pertence aos sócios ou não só-

cios nomeados em assembleia geral. Ficam desde já nomeados ge-
rentes todos os sócios e o não sócio Vítor Manuel Tomás Ferreira
Comes, casado, natural da citada freguesia de Vermoil e residente na
Estrada Nacional n.º 1, 16, em Outeiro da Ranha, freguesia de Ver-
moil, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade e os gerentes poderão constituir mandatários ou pro-
curadores nos termos legais para a prática de determinados actos.

ARTIGO 7.º

Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade em quais-
quer actos ou contratos que sejam estranhos aos negócios da socie-
dade, tais como fianças, avales, letras de favor e semelhantes.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer, nos termos e condições a estabelecer em
assembleia geral, suprimentos à sociedade quando ela deles necessi-
tar.

ARTIGO 9.º

Ocorrendo a morte, interdição ou habilitação de qualquer sócio,
os respectivos direitos sociais serão, no primeiro caso, exercidos pelos
herdeiros do falecido, que designarão, no prazo de 30 dias após o
óbito, um de entre eles que a todos represente e no segundo caso os
direitos do interdito ou inabilitado serão exercidos na sociedade pelo
representante legal do mesmo.

ARTIGO 10.º

A gerência fica desde já expressamente autorizada a movimentar
o capital social depositado no Banco Nacional de Crédito Imobiliá-
rio, para despesas com a instalação da sociedade e compra de mate-
rial e, bem assim, os demais negócios necessários ao seu objecto social.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
salvo nos casos em que a lei estabelecer outras formalidades.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003821619

TRANSPORTES CENTRAIS DE ABIUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3473;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030909.

Sociedade

No dia 27 de Agosto de 2003, no Cartório Notarial da Batalha, a
cargo da notária Maria José Carrinho Correia, perante mim, Maria
Eduarda da Palma Marcelino, ajudante deste Cartório, na chefia do
mesmo, por a referida notária se encontrar de licença para ferias,
compareceu Maria Ausenda de Jesus Mendes Gomes, natural da fre-
guesia de Santiago da Guarda, concelho de Ansião, residente no lugar
de Vale Perneto, freguesia de Abiul, concelho de Pombal, casada com
Manuel Freire Gomes sob o regime da comunhão geral, que outorga
por si e ainda como procuradora de Pedro Filipe Mendes Gomes,
solteiro, maior, natural da freguesia de Abiul, concelho de Pombal,
onde reside, no lugar de Vale Perneto, conforme procuração, que
arquivo.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 7863477, de 4 de Outubro de 2001, de Lisboa.

Disse, na qualidade em que outorga:
Que celebra entre si e seu mandante um contrato de sociedade

comercial sob o tipo de sociedade por quotas, nos termos dos arti-
gos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Transportes Centrais de
Abiul, L.da

2.º

A sociedade tem a sede no lugar de Vale Perneto, freguesia de
Abiul, concelho de Pombal.
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§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação
da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste em transportes rodoviários de mercado-
rias.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e representa-se por duas quotas: uma quota de
49 000 euros, do sócio Pedro Filipe Mendes Gomes, e uma quota de
1000 euros, da sócia Maria Ausenda de Jesus Mendes Gomes.

5.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao décuplo do capital social.

6.º

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

7.º

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

primeiro lugar, e os restantes sócios, depois, terão direito de prefe-
rência.

8.º

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

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

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda
a criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertencente aos
sócios Pedro Filipe Mendes Gomes e Maria Ausenda de Jesus Men-
des Gomes e ainda ao não sócio Alexandre Rodrigues de Oliveira
Roda, casado, residente em Olivais, freguesia de Santa Eufémia, con-
celho de Leiria, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessário a intervenção de dois
gerentes.

Assim o outorgou, declarando a outorgante, sob sua responsabili-
dade, que o capital se encontra realizado e que a gerência fica desde
já autorizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da
sociedade para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e
ainda para liquidação das despesas com a constituição e registo da
sociedade.

Adverti a outorgante de que têm o prazo de três meses para re-
querer o registo deste acto.

Exibiram: o certificado de admissibilidade, emitido pelo Registo
Nacional de Pessoas Colectivas em 21 de Maio último.

Esta escritura foi lida à outorgante e à mesma explicado o seu
conteúdo, tudo em voz alta, na sua presença.

Maria Ausenda de Jesus Mendes Gomes. � A Ajudante, Maria
Eduarda da Palma Marcelino.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003821651

NEVES & MODERNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3469;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/030903.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Setembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, José Paiva
Martinho, primeiro-ajudante do mesmo e no exercício pleno das
funções notariais em virtude de a respectiva notária, licenciada Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, se encontrar de férias,
compareceram como outorgantes José António Moderno das Ne-
ves, contribuinte fiscal n.º 135907632, e mulher, Marlene Concei-
ção das Neves, contribuinte fiscal n.º 200261231, casados sob o
regime da comunhão de adquiridos, ele natural da freguesia de Ver-
moil, concelho de Pombal, e ela de naturalidade e nacionalidade
brasileiras, residentes no lugar de Matos da Ranha, freguesia de Ver-
moil, concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhete de identidade n.º 7404665, de 8 de Julho de 1999, emi-
tido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e cartão de re-
sidência n.º 12 978, de 30 de Março de 2000, emitido pelo Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras de Leiria.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Neves & Moderno, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Matos da Ranha,
freguesia de Vermoil, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas; compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim; comercialização de materiais para a construção; aluguer de
máquinas e equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 25 500 euros, pertencente ao
sócio José António Moderno das Neves, e uma de 24 500 euros,
pertencente à sócia Marlene Conceição das Neves.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

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

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, comprar e tomar de arren-
damento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003820302

EDIFIVE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3470;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/030903.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Setembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, José Paiva
Martinho, primeiro-ajudante do mesmo e no exercício pleno das
funções notariais em virtude de a respectiva notária, licenciada Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, se encontrar de férias,
compareceram como outorgantes:

1.º José António Moderno das Neves, contribuinte fiscal
n.º 135907632, casado com Marlene Conceição das Neves sob o
regime da comunhão de adquiridos;

2.º António Manuel Pereira da Silva, contribuinte fiscal
n.º 196002044, casado com Maria dos Anjos Ferreira da Silva sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho
de Pombal, onde é residente, na Avenida dos Heróis do Ultramar,
122, rés-do-chão, esquerdo;

3.º José Manuel Gonçalves das Neves, contribuinte fiscal
n.º 157503267, casado com Alexandrina Silva Rodrigues sob o regi-
me da comunhão de adquiridos;

4.º Fernando Gonçalves das Neves, contribuinte fiscal
n.º 187373450, solteiro, maior; e

5.º João Filipe Gonçalves das Neves, contribuinte fiscal
n.º 222948000, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de
Pombal.

Os outorgantes que não levam indicação diversa são naturais da
freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, onde são residentes, no
lugar de Matos da Ranha.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição, quanto ao
segundo da carta de condução C-449830, de 18 de Setembro de 1997,
emitida pela DGV de Coimbra, e quanto aos restantes dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 7404665, de 8 de Julho de 1999,
8225915, de 24 de Março de 2003, 9320567, de 21 de Abril de
1998, e 11737871, de 24 de Julho de 2001, emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EDIFIVE � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Matos da Ranha,
freguesia de Vermoil, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, demolições,
terraplanagens e desaterros; compra e venda de bens imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim; comercialização de materiais para
a construção; aluguer de máquinas e equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas dos valores no-

minais e titulares seguintes: duas iguais, de 11 000 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios José António Moderno das
Neves e António Manuel Pereira da Silva, e três iguais, de 6000 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios José Manuel
Gonçalves das Neves, Fernando Gonçalves das Neves e João Filipe
Gonçalves das Neves.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

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

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003820310

KIRBENE � COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
DE SISTEMAS LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3472;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030908.
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Contrato de sociedade

No dia 5 de Setembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, José Paiva
Martinho, primeiro-ajudante do mesmo e no exercício pleno das
funções notariais em virtude de a respectiva notária, licenciada Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, se encontrar de férias,
compareceram como outorgantes:

1.º Sérgio Paulo Lopes Benedito, contribuinte fiscal
n.º 188872841, divorciado, natural de Angola, residente na Urbani-
zação Valbom, Edifício Franja 2, lote 11, 5-B, lugar de Charneca,
freguesia e concelho de Pombal;

2.ª Sandra Cristina da Graça Godinho, contribuinte fiscal
n.º 210003596, solteira, maior, natural da freguesia de Maçãs de D.
Maria, concelho de Alvaiázere, onde reside, no lugar de Várzea dos
Amarelos.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 8873218, de 6 de Julho de 2001, e
12026700, de 15 de Maio de 2003, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Leiria.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KIRBENE � Comercialização e
Representação de Sistemas Limpeza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Valbom, Edifício
Franja 2, lote 11, loja 5-B, lugar de Charneca, freguesia e concelho
de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação,
exportação, representações, nomeadamente de equipamento e pro-
dutos de manutenção e limpeza doméstica e profissional, compra,
venda e revenda de imóveis, compra, venda, aluguer e logística de
equipamentos de escritório e informática, comercialização de brin-
des, realização de eventos e sua logística e apoio logístico e comer-
cial a todo o tipo de sociedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 500 euros, pertencente ao sócio
Sérgio Paulo Lopes Benedito, e uma de 4500 euros, pertencente à
sócia Sandra Cristina da Graça Godinho.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realiza-
do no Banco Comercial Português/Atlântico, em Pombal, e as esti-
pulações constantes deste contrato, resultantes de normas contidas
em preceitos legais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimen-
to da sua vontade negocial.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003821627

MAGIC LOOK � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3474;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030922.

Contrato de sociedade

No dia 19 de Setembro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes:

1.ª Maria Rosa da Conceição Ramalho Van Neerven, contribuinte
fiscal n.º 189594900, casada com Peter Van Neerven sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Santiago da Guar-
da, concelho de Ansião, onde é residente, no lugar de Moita Santa
de Cima; e

2.ª Patrícia Alexandra Gonçalves Frade, contribuinte fiscal
n.º 230606792, casada com António Mota Frade sob o regime da
comunhão geral, natural de França, residente na Rua do Vale da Vinha,
sem número, lugar de Cotrofe, freguesia e concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 8609106, de 23 de Outubro de 2001,
e 12589495, de 10 de Outubro de 2001, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Leiria e Lisboa.

Disseram as outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Magic Look � Cabeleireiros,
L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Heróis do Ultramar, lote B-4,
121, freguesia, concelho e cidade de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de salão de ca-
beleireiro, gabinete de estética e comercialização de produtos relaci-
onados com a actividade e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada uma das
sócias, Maria Rosa da Conceição Ramalho Van Neerven e Patrícia
Alexandra Gonçalves Frade.
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ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social depo-
sitado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da socie-
dade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis, inclu-
indo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento imó-
veis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003810730

LISBOA
ALENQUER

TRANSPORTES VALE BEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1268/
971219; identificação de pessoa colectiva n.º 504019112; data da
entrega dos documentos: 26092003.

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

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2002704465

TRANSPORTES DE MERCADORIAS LUISIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1335/
980629; identificação de pessoa colectiva n.º 504182730; data da
entrega dos documentos: 01102003.

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

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2006138758

TRANSPORTES CARVALHO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1247/
971103; identificação de pessoa colectiva n.º 503993034; data da
entrega dos documentos: 01102003.

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

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2002704503

TRANSPORTES VICENTE & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1155/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503784940; data da
entrega dos documentos: 26092003.

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

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 2002704511

CARLOS AMARO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2190/
030926; identificação de pessoa colectiva n.º 506194477; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/030926.

Certifico que em 7 de Agosto de 2003, entre Carlos António da
Conceição Amaro e Cidália Maria de Matos Amaro, casados entre si
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Amaro � Transportes, L.da, e
vai ter a sua sede na Praceta de Diogo Lopes Sequeira, lote 72, rés-
-do-chão, direito, freguesia do Carregado, concelho de Alenquer.

§ 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 de mer-
cadorias, comércio por grosso de materiais de construção, areias,
britas, pedra para calçada grande e miúda e outros (pó-de-pedra, tout-
-venant, enroncamento, saibro), aluguer de máquinas retroescavado-
ras e serviços afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 25 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

§ 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, fica a cargo de ambos os sócios e do não sócio
Bento Manuel da Conceição Lobato Marques, casado, residente na
Estrada da Carregueira, lote 2, freguesia de Samora Correia, conce-
lho de Benavente, sendo este quem empresta a capacidade profissi-
onal à sociedade, reconhecida pela Direcção-Geral dos Transportes
Terrestres, que coloca à disposição da dita sociedade, e que desde já
ficam nomeados gerentes.
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2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura conjunta de dois gerentes.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130463

TRANSPORTES JOAQUIM MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1793/
010622; identificação de pessoa colectiva n.º 504871315; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 6/030926.

Certifico que foi registada a alteração integral do contrato, de que
resulta:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Joaquim Miguel,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Damião de Goes, 10,
sala 7, na vila e freguesia do Carregado, concelho de Alenquer.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede da socieda-
de ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e serem criadas e encerradas sucursais, filiais,
agências ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transporte de
mercadorias nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor
nominal, titulada pelo sócio, Joaquim Miguel Vasconcelos Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for decidido pelo sócio, compete ao sócio único ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de um gerente com capacidade
profissional.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único, com capacida-
de profissional no âmbito nacional e internacional.

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

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

Conferida, está conforme.

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

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130471

CALÇADAS DE MONTEJUNTO � CONSTRUÇÕES
E REPOSIÇÕES DE PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2192/
030930; identificação de pessoa colectiva n.º 503701190; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 2/030930.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato com
unificação de quotas traduzida na nova redacção dos artigos 1.º (seu
n.º 1), 3.º (seu n.º 1) e 4.º, de que resulta:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Calçadas Montejunto � Cons-
truções e Reposições de Pavimentos, L.da, e tem a sua sede na Rua

Principal, 30, Paula Cabanas Torres, freguesia de Cabanas Torces,
concelho de Alenquer.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
18 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
9000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Horá-
cio José Matias Sebastião e Ângela Maria Duarte Bento.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencerá aos ge-
rentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, é remunerada
ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

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

Em 8 de Julho de 2002 fica designada gerente a sócia Ângela Maria
Duarte Bento.

Conferida, está conforme.

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

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 2006130480

AMADORA

M. NUNES & A. ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 790;
identificação de pessoa colectiva n.º 504104748; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 9/011217.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é representado por duas quotas iguais, de 2500 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Arnaldo de Al-
meida Rosa e Maria de Lurdes Nunes.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239101

FÁBRICA DE PLÁSTICO MANUFACTURAS BETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9336;
identificação de pessoa colectiva n.º 503426822; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 27/011228.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.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 de duas quotas: uma no valor nominal de 4500 euros,
titulada em nome do sócio Nuno Paulo Dias Ferraz de Barcelos, e
outra no valor nominal de 500 euros, titulada em nome da sócia
Elisabete de Oliveira Campos Ferraz de Barcelos.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239099
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NOVIBRINDE � SOCIEDADE COMERCIALIZAÇÃO
DE BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6830;
identificação de pessoa colectiva n.º 502377526; inscrição n.º 3 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas das apresenta-
ções: 110/011219 e 06/020228.

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

1.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e rede-
nominação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.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 de duas quotas: uma no valor nominal de 2500 euros,
titulada em nome do sócio Arnaldo António Cerejo Ripado, e outra
no valor nominal de 2500 euros, titulada em nome da sócia Albina
Pereira Batista Ripado.

2.º Deslocação da sede para a Avenida de José Malhoa, 4, 3.º,
esquerdo, freguesia da Brandoa.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239097

RURAL INFORMÁTICA � SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9938;
identificação de pessoa colectiva n.º 503091669; inscrição n.º 17; nú-
mero e data da apresentação: 130/011228.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 1 823 310$, por incorporação de
reservas, e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 22 455 000 euros, dividido em 4 500 000 acções com
o valor nominal de 4 euros e 99 cêntimos cada uma.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239096

LUSA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6479;
identificação de pessoa colectiva n.º 502240890; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações:
121 e 123/011221.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Laurindo Antunes Tomás
e Joaquim Martins Simões, por ter renunciado em 24 de Outubro de
2001;

2.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e rede-
nominação em euros.

O seu capital foi reforçado com 60,11 euros, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, de 12 500 euros, perten-

cendo uma a cada um dos sócios, António Francisco Zorro Boteta e
Maria Albina do Espírito Santo Brito Boteta.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239094

ALVES & LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8930;
identificação de pessoa colectiva n.º 503256064; data do depósito:
230701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 3000123411

DINANDA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6789;
identificação de pessoa colectiva n.º 502361913; inscrições n.os 10 e
11; números e data das apresentações: 20 e 21/011226.

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

1.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e rede-
nominação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e os seus
artigo 3.º e 5.º foram modificados e ficaram com a seguinte redac-
ção:

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 sócio, Manuel Artur Basto
Oliveira e Aldina da Conceição Vaz Oliveira.

ARTIGO 5.º

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

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de um gerente.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239092

AREALAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6055;
identificação de pessoa colectiva n.º 502038063; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 104/011219.

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

Deslocação da sede para: Avenida de Ruy Luís Gomes, 6, 4.º, es-
querdo, freguesia de Alfornelos.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239091

ANA PAULA & CARLOS ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 468;
identificação de pessoa colectiva n.º 504621653; averbamento n.º 1
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à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
13 e 15/020205.

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

1.º Cessação de funções de gerência de Ana Paula Tomás Noguei-
ra Domingos Alves, por ter renunciado em 4 de Dezembro de 2001;

2.º Alteração do contrato:
Os seus artigos 3.º e 4.º foram modificados e ficaram com a se-

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada
uma, pertencentes uma à sócia Ana Paula Tomás Nogueira Domin-
gos Alves e outra à sócia Sónia Cristina Nogueira Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, será exercida pelos gerentes a designar em assem-
bleia geral, ficando, desde já, nomeada gerente a sócia Sónia Cristina
Nogueira Alves

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

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239090

DOIS RISCOS � PUBLICIDADE E PRODUÇÃO
DE IMAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6327;
identificação de pessoa colectiva n.º 502155230; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 10/020205.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 40 970$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
85 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma com o
valor nominal de 42 500 euros, pertencente ao sócio Jaime Mon-
teiro Laranjeira, e outra com o valor nominal de 42 500 euros,
pertencente à sócia Maria do Carmo Neto de Almeida Godinho
Prates Laranjeira.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta res-
pectiva.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239088

O GALO DA BRANDOA � CASA DE PASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1721;
identificação de pessoa colectiva n.º 500390720; inscrição n.º 20; nú-
mero e data da apresentação: 93/011219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 4 112 050$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 25 000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma de 11 300 euros e 61 cêntimos e outra de 1496 euros e
39 cêntimos, pertencentes ao sócio António Paulo Antunes Pires,

sendo esta última seu bem próprio, e outra de 12 500 euros, perten-
cente ao sócio Roberto Carlos Antunes Pires.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta res-
pectiva.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239087

FAÍSCA & PERDIGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8039;
identificação de pessoa colectiva n.º 502914025; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 96/011219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valo-
res que constituem o activo, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas: uma do montante de 2500 euros, pertencente ao sócio
Luís da Silva Faísca, e outra do montante de 2500 euros, pertencen-
te à sócia Maria Amélia Hilário Parreira Faísca.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239086

CONTALIVRE � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8988;
identificação de pessoa colectiva n.º 502821027; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 106/011219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valo-
res que constituem o activo, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas: uma do montante de 3750 euros, pertencente ao sócio
Vítor Manuel da Silva Gomes, e outra de 1250 euros, pertencente à
sócia Justina Maria Godinho Azevedo.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta res-
pectiva.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239085

CONFECÇÕES LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5396;
identificação de pessoa colectiva n.º 501728163; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 66/011219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e noutros
valores, é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 4750 eu-
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ros, pertencente ao sócio Rui Fernando Machado Marreiros, e a
outra de 250 euros, da sócia Leonilde Gândara Salgado Fernandes
Barreiros.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta res-
pectiva.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239084

ILHÉUS DE SANTIAGO � EMPREITEIROS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 947;
identificação de pessoa colectiva n.º 504201670, inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 43/011226.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com 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, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Mendes Cabral
e José Lino Garcia.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239083

SETE GRELHAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 208;
identificação de pessoa colectiva n.º 503845558; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 74/011219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Carlos Manuel da Silva
Henriques Varandas e Maria Julieta Calado Lourenço Benfeito.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239081

MARTINS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4041;
identificação de pessoa colectiva n.º 501126775; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 41/011226.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2410$ por incorporação de re-
servas livres e o seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro e por incorporação de
reservas legais, é de 5000 euros e corresponde à soma de três quo-

tas: uma de 500 euros, da sócia Sandrinha Batista Pereira, e duas
iguais, de 2250 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios
José Henrique Pereira e Carmelina dos Santos Batista.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239080

PIPIFRANGO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE COMÉRCIO DE VÍVERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1967;
identificação de pessoa colectiva n.º 500397244; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 101/011221.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio, Cristiano Mendes Domingues e Maria Elisa Monteiro Mendes
Domingues.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239078

FRANCISCO LOPES DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3208;
identificação de pessoa colectiva n.º 500739919; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 119/011227.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 252 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no valor de 3750 eu-
ros, pertencente ao sócio Francisco Lopes Sousa; uma no valor de
750 euros, pertencente à sócia Maria Adelaide de Campos Sousa, e
outra no valor 500 euros, pertencente ao sócio António Rui de
Campos Sousa.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239076

ESTABELECIMENTOS, CONFECÇÕES � SAAVEDRA
& BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1787;
identificação de pessoa colectiva n.º 500100012; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 69/011219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.
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O seu capital foi reforçado com 2410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valo-
res que constituem o activo, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Henrique Mesquita Gonçalves Baptista e Joaqui-
na Campos Baptista.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

23 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239074

EXPAMADORA � CENTRO DE EXPLICAÇÕES
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 142;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/011226.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já
entrado na caixa social, é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas de igual valor nominal, de 2500 euros cada uma, perten-
cente uma a cada um dos sócios, Severiano Sanches Moreira e José
Manuel Carretas André.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239071

A. CLEMENTE & REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 64; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501065806; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 39/011226.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, João Manuel Silva da
Fonseca e Hermínia Fernanda da Silva Rosão.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239070

ELECTRO-AUTOMOBILISTA DA AMADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8769;
identificação de pessoa colectiva n.º 503186872; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 40/011226.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 2410$, por incorporação de re-
servas legais, e o seu artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital é de 5000 euros, realizado em dinheiro e por incorpo-
ração de reservas legais, correspondendo à soma de três quotas: uma
de 3000 euros, pertencente a Manuel Francisco Ferreira; uma de
1000 euros, pertencente a Maria Fernanda Franco Marques Ferreira,
e uma de 1000 euros, pertencente a Fernando Manuel Marques Fer-
reira.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239069

VITÓRIA & VIEIRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6562;
identificação de pessoa colectiva n.º 502270020; inscrição n.º 15; nú-
mero e data da apresentação: 79/011219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com 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, uma de cada um dos sócios, José Barros Solipa e Joaquim Lou-
renço Gomes.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239068

CASA DAS CHAVES DA FALAGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8560;
identificação de pessoa colectiva n.º 503102598; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 78/011219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 15 060 250$, em dinheiro, e o
seu artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo, é de 125 000 euros e correspon-
de à soma de duas quotas iguais, de 62 500 euros cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Saul Fontes da Silva e Emília Lopes
da Rocha do Amaral Fontes.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239067

SIPAFOTO � ESTÚDIO FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7715;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/011226.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.
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O seu capital foi reforçado com 2410$, em dinheiro, e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.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 de duas quotas: uma no valor nominal de 2500 euros,
titulada em nome de Silvestre Manuel Caetano da Silva, e outra no
valor nominal de 2500 euros, titulada em nome da sócia Paula Ma-
ria Dias de Paiva.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239089

OLIVEIRA, MOTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9260;
identificação de pessoa colectiva n.º 503385948; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 138/011221.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.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 de três quotas: uma no valor nominal de 2250 euros,
titulada em nome do sócio José Pinheiro Oliveira; outra no valor
nominal de 2250 euros, titulada em nome da sócia Arminda Rodri-
gues Mota Oliveira, e outra no valor nominal de 500 euros, titulada
em nome da sócia Maria de Lurdes Mota de Oliveira.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239082

ALFAIA E ALFAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3378;
identificação de pessoa colectiva n.º 500808104; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 26/011226.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros:

O seu capital foi reforçado com 302 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma do valor de 4875 euros
e 30 cêntimos, pertencente à sócia Iria Fernandes Sousa Alfaia, e
outra de 124 euros e 70 cêntimos, pertencente ao sócio Armindo
Fernandes Alfaia.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239079

PASTELARIA CÉLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6317;
identificação de pessoa colectiva n.º 502151668; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 54/011219.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada uma, e pertence uma a cada um dos sócios, Octávio
Dias Figueira e Célia Maria Nunes Duarte Figueira.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239077

PAPELARIA TABACARIA VENHA CÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6781;
identificação de pessoa colectiva n.º 502359315; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 25/011221.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 602 410$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, constante
do activo social, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quo-
tas: uma no valor nominal de 2500 euros, titulada em nome do só-
cio Vítor Manuel Nunes Caetano, e outra de igual valor, em nome
de Maria Alice Pereira Nunes Caetano.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239075

ALICE & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9556;
identificação de pessoa colectiva n.º 503520586; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 28/011228.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O seu capital foi reforçado com 802 892$, em dinheiro, e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de três quotas: duas de 1500 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos primeiros outorgantes
Domingos Gomes Ferreira e Maria Alice da Conceição Nunes Fer-
reira, e outra de 3000 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Nunes
Ferreira.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

24 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000239073

FISIOCENTRO � CENTRO DE FISIOTERAPIA
DA REBOLEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4643;
identificação de pessoa colectiva n.º 501392513; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 25/020619.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 2410$, em dinheiro, e o seu artigo
3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, e pertencente uma a cada um dos sócios, José António
Amaro da Silva e Teresa da Conceição Barreira Silva.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta res-
pectiva.

28 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernan-
da Cristina Jacob. 2000735800

HERO PORTUGAL � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
ALIMENTAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 573;
identificação de pessoa colectiva n.º 504406728; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 6/030826.

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

Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
O seu capital foi reforçado com 3 858 310,51 euros, em dinhei-

ro, e o seu artigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 4 606 507 euros e 36 cêntimos, integral-
mente realizado em dinheiro, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente à sócia Hero.

O texto completo actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

27 de Agosto de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 2006230670

CASCAIS

SOCIEDADE GESTÁGORA � CONSULTORIA
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 500-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504982001; inscrição
n.º 4, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números
e data das apresentações: 39, 40 e 41/020926.

Certifico que foi registado o seguinte:
4 � Apresentação n.º 39/020926 � Alteração parcial do con-

trato.
Artigos alterados: 1.º, 2.º (n.º 1), 14.º (n.º 1), 16.º (n.º 1) e 17.º

(n.º 6), os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Firma e tipo

A sociedade adopta a denominação de SELPLUS � Serviços e
Gestão de Vendas, S. A., e o tipo de sociedade anónima.

ARTIGO 2.º

Sede e outras formas de representação da sociedade

1 � A sociedade tem sede na Avenida Marginal, Edifício Parque
Oceano, 3-G, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de
Oeiras.

ARTIGO 11.º

Constituição e funcionamento da assembleia geral

1 � Sem prejuízo do mais que encontre previsto na lei, têm di-
reito de participar na assembleia geral aqueles que comprovarem,
pela forma ou formas legalmente admitidas, que são titulares ou

representam titulares de acções da sociedade que confiram direito,
incluindo a hipótese de agrupamento, a, pelo menos, um voto e que
o sejam desde, pelo menos, o 5.º dos dias úteis que precedam a data
da assembleia.

2 � A cada 1000 euros de capital corresponde um voto, só sendo
consideradas para o efeito as acções detidas à data referida no n.º 1.

3 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
desde que estejam presentes ou representados accionistas que dete-
nham, pelo menos, acções correspondentes a três quartos do capital
social.

4 � A assembleia delibera por maioria dos votos emitidos, com
excepção dos assuntos a seguir enunciados, cujas deliberações ficam
sujeitas à maioria qualificada de três quartos dos votos emitidos:

a) Aumento ou redução do capital social, incluindo a supressão
ou limitação do direito legal de preferência dos accionistas na subs-
crição de acções;

b) Alterações ao contrato de sociedade;
c) Fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade;
d) Emissão de valores mobiliários de qualquer espécie.

ARTIGO 14.º

Composição

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três membros.

ARTIGO 16.º

Vinculação

1 � A sociedade obriga-se:
a) Em todos os actos e contratos de valor igual ou inferior a

30 000 euros, com a assinatura ou intervenção conjunta de quais-
quer dois administradores;

b) Em todos os actos e contratos de valor superior a 30 000 eu-
ros ou que envolvam a constituição de ónus sobre o património social
ou a prestação de garantias, nomeadamente através de letras, livran-
ças, cauções, fianças, avales, penhores ou hipotecas, com a assina-
tura ou intervenção conjunta dos três administradores;

c) Com a assinatura ou intervenção de um ou mais administradores-
-delegados, dentro dos limites fixados na delegação do conselho de
administração;

d) Com a assinatura ou intervenção de um ou mais mandatários,
nos termos dos respectivos instrumentos de mandato.

2 � Nos actos de mero expediente, a sociedade vincula-se pela
assinatura de qualquer dos membros do conselho de administração
ou de mandatário com poderes bastantes.

ARTIGO 17.º

Funcionamento

.......................................................................................................
6 � As deliberações do conselho de administração são tomadas

por maioria dos votos dos administradores presentes ou representa-
dos e dos que votem por correspondência.

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 40/020926 � Ces-
sação de funções de administradores, por renúncia, em 31 de Julho
de 2002, de Pedro Miguel Constantino Rosa Santos e Pedro Manuel
Dias Gomes.

5 � Apresentação n.º 41/020926 � Designação de administra-
dores em 31 de Julho de 2002.

Prazo: quadriénio em curso de 2000-2003.
Ana Paula Lopes Soares dos Reis, casada, Avenida de França, 106,

bloco 1, rés-do-chão, direito, Estoril;
Manuel João da Costa Martins Falcão, solteiro, maior, Rua de

Gregório Lopes, lote 1514, 13.º, esquerdo, Lisboa.

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

Esta certidão está conforme o original.

4 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 2003250182

LUÍS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7994-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502933666; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação 82/020315.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a

ter a seguinte redacção:
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1) António Luís de Almeida Ferreira � 2500 euros;
2) Madalena Mónica Teixeira Gomes da Silva � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria Gomes
Jacinto. 1000231679

MARMORAMOS � INDÚSTRIA DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4292-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501747672; averbamen-
to n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das apre-
sentações: 47 e 48/030711.

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

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 47/030711.
Cessação de funções de gerente de Orlando Manuel Ramos, por

renúncia, em 26 de Junho de 2003.
8 � Apresentação n.º 48/030711.
Designação para gerente de Isabel Maria Duarte Inácio Ramos,

em 27 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002549141

EIRAS DE FAIÃO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 535-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506300200.

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

5 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 51/030711.
Cessação de funções de gerente de João Fernando da Silva Patrócio

e Carlos Fernando Vicente dos Santos, por renúncia, em 27 de Ju-
nho de 2003.

8 � Apresentação n.º 52/030711.
Designação para gerentes de Vera Lúcia Dias dos Santos e Sérgio

Filipe Dias Patrício, em 28 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002549176

PEREIRA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1426-
-Sintra; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 491/011220.

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

Facto: alteração parcial com aumento e redenominação de capi-
tal.

Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 202 410$, realizado em

incorporação de reservas livres pelos sócios.
Sócios e quotas:
1) Armindo Rosário Pereira � 2500 euros;
2) Abraão da Silva Pinheiro � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000238996

BIOGNÓSTICA � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 440-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504441256; inscrições
n.os 2 e 4; números e data das apresentações: 58 e 60/020201.

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

2 � Apresentação n.º 58/020201.
Reforço de capital.
Montante do reforço: 3 912 050$, sendo 3 500 000$ realizado

por incorporação de reservas legais e 412 050$ realizado em dinheiro
e subscrito por ambos os sócios na proporção das suas quotas.

Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Isabel Gonçalves Pinto � 23 750 euros;
2) César Pereira Pinto.� 1250 euros.
Que deliberam alterar os artigos 4.º e 5.º do contrato social, que

passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado,
conforme consta da escrituração social, e corresponde à soma de
duas quotas: uma no valor nominal de 24 725 euros, pertencentes à
sócia Maria Isabel Gonçalves Pinto, e uma quota no valor nominal
de 275 euros, pertencente ao sócio César Pereira Pinto.

5.º

Nas condições fixadas em assembleia geral, serão admitidos supri-
mentos sem limite do seu montante e exigíveis prestações suple-
mentares de capital até ao limite de 50 000 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000238995

SANTOS DA CASA � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 100-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504325329; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 62/030731.

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

Modifica a sociedade plural em sociedade unipessoal por quotas e
altera integralmente o contrato social nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos da Casa � Mobiliário e
Decoração, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Miguel Freire
da Cruz, 22, 6.º, esquerdo, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

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 o comércio de mobiliário e decora-
ção de interiores.

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 ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada, conforme
aquele decidir.

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

3 � É gerente a sócia única, já designada.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000239001

LUCINDA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 356-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503552437; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
021211.

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

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 42/021211.
Cessação de funções de gerente de Eduardo Jorge Segarra Didelet,

por renúncia, em 31 de Dezembro de 1996.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000795935

P�RÓ MENINO E P�RÁ MENINA � BRINQUEDOS
E MATERIAL DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 746-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504088599; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/
021212.

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

4 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 28/021212.
Cessação de funções de gerente de Helena Maria de Castro Alves

Marques Patrício, por renúncia, em 8 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000794190

AMICARLA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 260-
-Sintra; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/021212.

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

5 � Apresentação n.º 6/021212.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000794157

SPORTUDO � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 402-
-Sintra; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/021212.

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

4 � Apresentação n.º 27/021212.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000794939

BIO-ASSISTÊNCIA � COOPERAÇÃO TÉCNICA
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 760-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503024481; averbamen-
to n.º 2 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e data das apre-
sentações: 13 e 14/021217.

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

12 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 13/021217.
Cessação de funções de todos os membros do conselho de admi-

nistração, por renúncia, em 10 de Dezembro de 2001.
13 � Apresentação n.º 14/021217.
Designação para administrador de António Manuel Costa da Sil-

va, casado, Rua de Vieira da Silva, 18, 1.º, direito, Bairro da Milha-
rada, Famões, em 10 de Maio de 2002.

Prazo: triénio em curso de 2001-2003.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000794696

RIO CLARO � LIMPEZAS E ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 695-
-Sintra; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/021217.

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

2 � Apresentação n.º 6/021217.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000787037

DR. JORGE JOÃO � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7628-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502873639; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 11/021219.

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

2 � Apresentação n.º 11/021219.
Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito

por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Jorge Paulino da Silva João � 2500 euros;
2) Maria Albertina Costa Fernandes da Silva João � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000809758

FICARMAR � INDÚSTRIA DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5632-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502261390; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 31/021219.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

2 � Apresentação n.º 31/021219.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000835180

PAW � PROCESS OF ARCHITECTURAL WORK,
ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 352-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505225964; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/021226.

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

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 5/021226.
Cessação de funções de gerente de Maria de Jesus Carreira Borga,

por renúncia, em 27 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884081

TRANSPORTES OURESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9855-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503443379; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 26/021226.

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

6 � Apresentação n.º 26/021226.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000809898

PREDIQUELUZ, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 363-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503788201; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 24/021226.

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

8 � Apresentação n.º 24/021226.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884090

FABRIFRIO � MONTAGEM DE INSTALAÇÕES
FRIGORÍFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3239-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501321462; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 42/021226.

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

4 � Apresentação n.º 42/021226.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000809928

MÓVEIS MORELENA � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 962-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503700347; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 59/021227.

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

2 � Apresentação n.º 59/021227.
Designação para secretário efectivo de Arminda Maria Pedroso

Lourenço, Avenida do Dr. Álvaro Vasconcelos, lote A, 3.º, direito,
Sintra, e secretário suplente de Cláudia Maria Mendes da Silva Dias
Agudo, Rua de Manuel Gomes Teixeira, 27, 5.º, direito, Carnaxide,
em 23 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003250166

CARLOS RESSURREIÇÃO, CONSULTORES
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 134-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502474793; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 35/021227.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 1.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Ressurreição, Consultores de
Engenharia, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Casal
do Barota, lote 171, loja direita, Massamá Norte, freguesia de Que-
luz, concelho de Sintra.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de 5000 euros
cada uma, ambas pertencentes ao sócio, Carlos Alberto Xavier da
Ressurreição.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2003250018

PREDITRUTA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5016-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502036125; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 24/021227.

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

3 � Apresentação n.º 24/021227.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884251

E. P. A. � EDIÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 237-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/030911.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma E. P. A. � Edição e Produção
Artística, L.da, e tem a sua sede no Parque de Ateliers da Quinta do
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Salles, Estrada de São Marçal, 23, atelier 23, Outorela, Portela, fre-
guesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a edição de fonogramas, produção
de espectáculos, agenciamento de artistas, prestação de serviços,
publicidade e marketing, management, distribuição de material di-
verso, bem como de fonogramas e cassetes de vídeo, áudio, DVD,
CD, produção de eventos.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas
de 1250 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Nuno
Miguel Soares Teixeira da Silva e Filipa Isabel Lucas Caeiro Louri-
nho; uma de 2000 euros, pertencente ao sócio José Pedro Candeias
dos Santos, e uma de 500 euros, pertencente ao sócio Rui Miguel
Fernandes Carvalho de Castro.

2 � Caso haja suprimentos, estes vencerão juros à taxa que for
deliberada, por maioria simples, em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um
gerente a nomear em assembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Miguel Fernandes
Carvalho de Castro.

5.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento

da sociedade, que em primeiro lugar terá direito de preferência, tendo-
-o em segundo lugar os sócios não cedentes.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de falência, insolvência ou interdição do sócio;
c) Se alguma quota tiver sido penhorada, arrestada, arrolada ou

sujeita a providência judicial, ou legal, de qualquer espécie;
d) Sempre que se verifique que qualquer sócio atentou gravemente

contra os interesses da sociedade, impediu o seu normal funciona-
mento ou violou com gravidade o pacto social;

f) Se o respectivo titular a ceder com infracção do disposto no
artigo 5.º deste pacto.

2 � O valor da amortização, sempre que a mesma não resulte de
acordo com o titular da quota a amortizar, será definido em assem-
bleia geral, especialmente realizada para o efeito, não podendo nun-
ca ser inferior ao balanço especialmente preparado para efeitos de
fecho de contas do último exercício.

3 � O pagamento do valor apurado no n.º 2 deste artigo será
feito em uma ou mais prestações, até ao montante máximo de seis,
com vencimentos mensais, vencendo-se a primeira 30 dias após a
data da assembleia geral que deliberou a amortização.

7.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005781452

GRAFILETRA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5567/
891020-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502243139; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/
030206.

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

7 � Apresentação n.º 2/030206 � Averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para a Quinta de Vale Flores, pavilhão 5,

Ranholas, Sintra.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2003192484

PEDRO JOSÉ RUFINO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 176/
030205-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503739235;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/030205.

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

1 � Apresentação n.º 4/030205 � Averbamento n.º 2.
Alteração da sede.
Sede: Rua das Nogueiras, Bicesse, freguesia de Alcabideche.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2000790771

CÂNDIDA & MARINA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 558/
000508-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505039389; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 49/030205.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Janeiro de 2003.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2005781150

FARIA & GUERREIRO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 431/
020114-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505289253; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 39 e 40/030204.

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

Alteração parcial do contrato:
Foram alterados o artigos do contrato social, que passam a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Faria & Guerreiro � Mediação Imo-
biliária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Verde
Sintra, Rua do Barão do Linhó, 20, 1.º, C, freguesia de São Pedro de
Penaferrim, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e correspondente a uma quota deste valor, pertencente
ao sócio único, Carlos Jorge Murta Guerreiro.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente
do seu ou reguladas por lei especial.
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2 � A sociedade poderá adquirir e alienar quotas próprias, nos
termos da lei.

3 � Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos
entre o sócio único e a sociedade que visem a prossecução do objec-
to da sociedade.

ARTIGO 5.º

O sócio único poderá modificar a sociedade em sociedade por
quotas plural através da divisão e cessão da quota ou de aumento de
capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada pelo gerente ou gerentes que forem
nomeados, com ou sem remuneração, conforme deliberação do só-
cio único, ficando desde já nomeado gerente Carlos Jorge Murta
Guerreiro.

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

ARTIGO 7.º

Os lucros de cada exercício terão a aplicação que for deliberada
pela sócia única, sem prejuízo do disposto nos artigos 32.º e 33.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Apresentação n.º 39/030204 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Rui Rodrigues Guerreiro Faria, por

renúncia, em 19 de Setembro de 2002.

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

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2001104553

BIOMERCADO � SERVIÇOS EM AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8674/
940202-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503158402; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 16/030204.

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

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Janeiro de 2003.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 2003125655

OFFICE SHARE � GESTÃO DE IMÓVEIS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 187-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
030811.

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

ARTIGO 1.º

Firma, sede e representação social e duração

1 � A sociedade passa a adoptar a firma Office Share � Gestão
de Imóveis e Serviços, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Calvet de Magalhães,
242, Laveiras, 2770-022 Paço de Arcos, concelho de Oeiras, po-
dendo o conselho de gerência, sem dependência de deliberação de
sócios, deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

3 � Poderão ser criadas, em Portugal ou no estrangeiro, agênci-
as, sucursais, filiais, delegações ou outras formas de representação
social, independentemente de deliberação dos sócios.

4 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 � O objecto social é a actividade de compra, venda e revenda
de imóveis, administração imobiliária, incluindo a gestão de imóveis
próprios e prestação de serviços partilhados, bem como o arrenda-
mento e subarrendamento dos imóveis adquiridos ou de que é loca-
tária.

2 � A sociedade, após deliberação dos sócios, poderá adquirir
participações no capital de outras sociedades com objecto diferente,
bem como em sociedades reguladas por leis especiais, como agrupa-
mentos complementares de empresas e em sociedades de responsa-
bilidade ilimitada, desde que, neste último caso, detenha a maioria
dos votos na respectiva assembleia geral.

CAPÍTULO II

Capital social, prestações suplementares
e suprimentos

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscri-
to e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas,
sendo uma com o valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia
IMPRESA, SGPS, S. A., e outra com o valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente à sócia EDIPRESSE International, SARL.

2 � Em qualquer aumento de capital, os sócios gozam de direito
de preferência, na proporção das participações que na altura detive-
rem no capital social.

ARTIGO 4.º

Suprimentos

1 � Poderão ser celebrados contratos de suprimento nos termos
e condições a fixar por deliberação dos sócios.

2 � A sociedade poderá, por deliberação tomada em assembleia
geral, exigir dos sócios prestações suplementares de capital até ao
limite de 2 000 000 de euros.

3 � Na mesma deliberação será determinado quais os sócios que
ficam obrigados às prestações suplementares de capital e o respecti-
vo critério de repartição entre eles.

ARTIGO 5.º

Operações financeiras

A sociedade poderá realizar, por deliberação do conselho de ge-
rência, todas as operações financeiras permitidas por lei, nomeada-
mente a emissão de obrigações ou quaisquer outros títulos negociá-
veis.

CAPÍTULO III

Quotas

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � Carecem do consentimento da sociedade, prestado por deli-
beração dos sócios, tomada em assembleia geral, todas as cessões de
quotas, bem como as divisões de quotas por transmissão parcelada
ou parcial, excepto quando efectuada entre as sócias, ou com soci-
edades que com ela estejam em relação de domínio.

2 � Entende-se por sociedades em relação de domínio quaisquer
sociedades, portuguesas ou estrangeiras, que, directa ou indirectamen-
te, detenham ou controlem mais de 50% de qualquer das sócias, ou
nas quais estas e as referidas sociedades detenham ou controlem,
directa ou indirectamente, mais de 50% do respectivo capital social.

3 � O consentimento referido no n.º 1 deverá ser obrigatoria-
mente pedido por escrito e deverá conter a indicação do cessionário
e todas as condições da cessão.

4 � A assembleia geral deverá deliberar sobre o pedido de consen-
timento nos 30 dias seguintes à sua recepção, sob pena de se conside-
rar automática e iniludivelmente conferido tal consentimento.

5 � O consentimento da sociedade à cessão de quotas não poderá
prejudicar o direito de preferência dos sócios nos termos do artigo
seguinte.
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ARTIGO 7.º

Direito de preferência

1 � Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, as sócias gozam
reciprocamente do direito de que a cada uma lhe seja previamente
proposta, pela outra sócia, a aquisição da respectiva quota, caso essa
sócia pretenda ceder a mesma, observando-se, para o efeito, o dis-
posto nas alíneas seguintes:

a) A sócia que pretender ceder a sua quota deverá comunicar essa sua
intenção à outra sócia, por carta registada, com aviso de recepção;

b) A sócia não cedente deverá informar � por carta registada,
com aviso de recepção � a sócia cedente, nos 30 dias subsequentes
à recepção da comunicação desta, se pretende ou não exercer o di-
reito que lhe foi conferido no n.º 1;

c) Se a sócia não cedente pretender exercer o direito que lhe foi
atribuído nos termos do n.º 1, as sócias deverão, durante os dois meses
seguintes, tentar acordar, de boa-fé, o preço e as demais condições
de cessão da respectiva quota;

d) A ausência de resposta da sócia não cedente no prazo estabe-
lecido na alínea b) significará uma renúncia a tal direito;

e) A não obtenção de um acordo entre as sócias, nos termos do
estabelecido na alínea c), implicará a extinção do direito atribuído
às sócias nos termos do n.º 1, sem prejuízo do direito de preferência
estabelecido nos números seguintes.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, as sócias não
cedentes gozam ainda de direito de preferência em todas as trans-
missões de quotas, excepto quando efectuadas a sócios ou a socieda-
des suas associadas, observando-se, para o efeito, o disposto nas alí-
neas seguintes:

a) A sócia que pretender ceder a sua quota deverá comunicar essa
sua intenção à outra sócia, por carta registada, com aviso de recep-
ção, identificando o interessado ou interessados na aquisição, indi-
cando o preço estipulado para a transacção acordada, os respectivos
prazos e demais condições de pagamento, bem como juntar à aludi-
da comunicação uma declaração do terceiro ou terceiros em causa
manifestando o seu interesse e acordo às referidas condições de pre-
ço, prazo e modo de pagamento;

b) A sócia não cedente deverá informar � por carta registada,
com aviso de recepção � a sócia que se propõe ceder a sua quota,
nos 30 dias subsequentes à recepção da comunicação desta, se pre-
tende ou não exercer o seu direito de preferência, ou ainda se pre-
tende optar pela cessão conjunta nos termos estabelecidos no n.º 3
deste artigo;

c) A ausência de resposta da sócia não cedente no prazo estabe-
lecido na alínea anterior significará renúncia ao direito de preferên-
cia.

3 � No prazo e nos termos estabelecidos na alínea b) do número
anterior, a sócia não cedente poderá ainda declarar à outra que pre-
tende ceder a sua participação no capital social da sociedade ao ter-
ceiro interessado na aquisição da quota da outra sócia, nos precisos
termos, condições e preço que lhe foram propostos para exercer a
preferência, caso em que a cessão da quota da sócia cedente só po-
derá ter lugar em conjunto com a cessão da quota pertencente à outra
sócia.

O direito de preferência estabelecido no presente artigo goza de
eficácia real, pelo que, com vista a assegurar a oponibilidade do
mesmo face a terceiros, compete à sociedade providenciar a sua
inscrição no registo comercial.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � É permitida a amortização de quotas, por deliberação dos
sócios convocada para o efeito, nos seguintes casos:

a) Quando as quotas tenham sido objecto de penhor, arresto,
penhora, arrolamento ou outra providência que possibilite a sua
venda judicial, ou forem dadas em caução de obrigações que os seus
titulares assumam sem que a prestação de tal garantia seja autoriza-
da pela sociedade;

b) Quando o sócio for declarado falido ou insolvente;
c) No caso de falecimento ou interdição de um sócio pessoa sin-

gular, ou dissolução de um sócio pessoa colectiva.
2 � A contrapartida da amortização e sua forma de pagamento

é a prevista no artigo 235.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Exclusão do sócio

1 � Poderá, por deliberação dos sócios, ser excluído da sociedade
um sócio que, com comportamento gravemente perturbador do fun-

cionamento da sociedade, lhe tenha causado ou possa vir a causar-
-lhe prejuízos relevantes de ordem material ou moral.

2 � O valor da quota do sócio excluído será o que se apurar de
acordo com o último balanço aprovado ou o que resultar do critério
previsto no n.º 2 do artigo 155.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, conforme for menos gravoso para a sociedade.

3 � O pagamento da contrapartida que for apurada será fraccio-
nado em duas prestações, a efectuar 12 e 24 meses após a fixação
definitiva da mesma contrapartida.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral, conselho de gerência e fiscalização

ARTIGO 10.º

Deliberações dos sócios

1 � As deliberações dos sócios poderão ser tomadas em assem-
bleia geral, por voto escrito, e ainda nos termos do artigo 54.º do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � Nos casos em que a lei não exija formalidades especiais, as
assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos membros do
conselho de gerência, através de carta registada dirigida aos sócios,
expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

3 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por outros sócios ou por quaisquer estranhos à sociedade, bas-
tando para tal que, em carta dirigida ao respectivo presidente, indi-
quem o nome do seu representante, quer esta reúna em primeira ou
em segunda convocação.

4 � Deverá realizar-se pelo menos uma assembleia geral em cada
ano, cuja reunião deverá ter lugar entre 1 de Janeiro e 31 de Março,
para a apreciação anual da situação da sociedade e deliberação sobre
as contas do exercício do ano transacto.

5 � Salvo deliberação dos sócios tomada por dois terços dos
votos, serão distribuídos anualmente pelos sócios 60% dos lucros da
sociedade, depois de retiradas as verbas necessárias à integração ou
reintegração do fundo de reserva legal.

6 � Poderão ser feitos aos sócios adiantamentos sobre os lucros
no decurso de determinado exercício, desde que haja deliberação
unânime dos sócios nesse sentido e sejam respeitadas as regras cons-
tantes das alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 297.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais, quer ordinárias, quer extraordinárias,
incluindo as que tenham sido adiadas, só poderão funcionar valida-
mente se as sócias que representem a totalidade do capital social
estiverem presentes ou devidamente representadas, seja qual for a
ordem de trabalhos da mesma ou as deliberações a serem tomadas.

2 � As deliberações tomadas em assembleia geral deverão sem-
pre ser tomadas por unanimidade de votos.

3 � A deliberação sobre os seguintes assuntos é da exclusiva com-
petência da assembleia geral:

a) Alteração das actividades compreendidas no objecto contratual
que a sociedade efectivamente exercerá;

b) Suspensão ou cessação de uma actividade que venha sendo exer-
cida;

c) Exigência de suprimentos e de prestações suplementares;
d) Alteração do contrato de sociedade;
e) Fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade.
4 � Encontrando-se presentes as sócias representativas da tota-

lidade do capital social, e decidindo estas nesse sentido, poderá a
assembleia geral funcionar e deliberar validamente, sem quaisquer
restrições.

ARTIGO 12.º

Composição, remuneração e reuniões
do conselho de gerência

1 � A administração dos negócios sociais e a representação da
sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passivamente, compete
aos gerentes, organizados em conselho de gerência, que terão as
competências que lhes confere a lei e este contrato para a prossecu-
ção e realização do objecto social.

2 � O conselho de gerência será composto por um número par
de membros, composto entre quatro e oito membros, designados nos
termos do n.º 5.
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3 � Os gerentes não serão remunerados, salvo se o contrário for
deliberado em assembleia geral.

4 � O mandato dos membros do conselho de gerência não pode-
rá exceder quatro anos, mas é sempre permitida a reeleição.

5 � Os membros do conselho de gerência serão nomeados pelas
sócias da sociedades, na proporção das respectivas participações.

6 � Cada uma das sócias poderá, em qualquer momento, proce-
der à destituição dos membros que tenha designado.

7 � O conselho de gerência poderá eleger de entre os seus mem-
bros um presidente e reunir-se-á com a frequência que se mostre
necessária à prossecução da actividade social, pelo menos quatro vezes
por ano ou quando for convocado pelo presidente ou por dois dos
seus membros.

8 � As deliberações do conselho de gerência serão tomadas pela
maioria dos seus membros presentes ou representados, mas sempre
com o voto favorável de, pelo menos, um dos gerentes designados
por cada uma das sócias.

9 � Qualquer dos gerentes poderá delegar noutro gerente desig-
nado pela mesma sócia que o nomeou os seus poderes de gerência,
devendo especificar os poderes delegados no documento de delega-
ção.

ARTIGO 13.º

Competências

1 � Ao conselho de gerência são conferidos os mais amplos
poderes de gestão dos negócios sociais, cabendo-lhe, designadamen-
te, decidir sobre:

a) A definição e aprovação das políticas básicas, a estratégia da
empresa, a estrutura organizativa, o planeamento, o orçamento anual
e os investimentos;

b) A negociação, celebração, modificação ou rescisão, a qualquer
título, de quaisquer tipos de contratos de trabalho e contratação de
trabalhadores, estabelecendo as respectivas condições de trabalho,
nomeadamente a remuneração, e ainda a preparação de processos
disciplinares e aplicação de medidas disciplinares;

c) A aquisição, alienação e ou oneração de quaisquer bens do ac-
tivo;

d) A aquisição, alienação e ou oneração sobre quaisquer bens imó-
veis ou sobre quaisquer direitos reais da sociedade, incluindo a cons-
trução e recuperação de quaisquer bens imóveis na posse da socieda-
de;

e) A contratação e negociação de empréstimos e outras modali-
dades de financiamento bancário e ou outras operações financeiras,
bem como a constituição das correspondentes garantias;

f) A celebração, modificação e resolução de contratos com os
sócios da sociedade ou com sociedades que com eles estejam em
relação de domínio ou outro tipo de associação e com os respecti-
vos administradores, trabalhadores e colaboradores;

g) A celebração, modificação e resolução de contratos que se in-
siram no contexto do objecto da sociedade, incluindo contratos de
prestação de serviços, acordos de subordinação, cessões de explora-
ção, trespasses e quaisquer contratos relativos a propriedade intelec-
tual;

h) A abertura e cancelamento de contas bancárias de todo o tipo,
em quaisquer entidades, movimentando as referidas contas, a débito
ou a crédito, assinando e endossando cheques;

i) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-
merciais;

j) Subscrever, adquirir ou vender participações financeiras noutras
sociedades, consórcios, associações em participação ou agrupamen-
tos complementares de empresas;

k) A abertura e encerramento de sucursais, escritórios de repre-
sentação ou subsidiárias da sociedade;

l) A adopção ou alteração de planos de pensões e ou de regimes
de bónus ou prémios;

m) A aprovação do relatório e das contas do exercício a apresen-
tar à assembleia geral.

2 � O conselho de gerência poderá nomear procuradores da so-
ciedade nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

3 � Fica expressamente vedado aos membros do conselho de
gerência obrigar a sociedade em negócios estranhos ao objecto so-
cial, nomeadamente abonações, fianças, cauções ou letras de favor,
sob pena de o infractor ser responsável, pessoal e ilimitadamente,
pelo acto em que intervir e por todos os prejuízos que causar.

4 � Fica, igualmente, expressamente vedado aos membros do
conselho de gerência o exercício de actividades concorrentes com a
da sociedade, nos termos do artigo 254.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 14.º

Vinculação da sociedade

A sociedade ficará validamente vinculada pelos actos ou contra-
tos praticados em seu nome com a intervenção de:

a) Dois dos membros do conselho de gerência, em conjunto, sen-
do necessário que cada um deles tenha sido designado por cada um
dos sócios;

b) Um membro do conselho de gerência em conjunto com um
procurador, dentro dos limites da respectiva procuração, nos termos
do n.º 2 do artigo 13.º;

c) Dois procuradores da sociedade em conjunto dentro dos limites
da respectiva procuração, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º

ARTIGO 15.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade, quando legalmente exigível, compete
a um revisor de contas, que será designado por deliberação dos só-
cios.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 16.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e por de-
liberação dos sócios tomada em assembleia geral.

2 � Deliberada a dissolução pelos sócios em assembleia geral,
deverá a mesma assembleia nomear liquidatários da sociedade, que
podem ser ou não os membros do conselho de gerência em exercí-
cio.

Que, de acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo
19.º do Código das Sociedades Comerciais, os identificados sócios
autorizam os gerentes, em conjunto ou individualmente, ou quem
estes constituam procuradores da sociedade ora constituída, a:

a) Celebrarem os negócios jurídicos que entenderem por conveni-
entes, desde que compreendidos no objecto social ou que se afigurem
necessários à operacionalidade da sociedade, nomeadamente a adqui-
rir a posição de locatária da EDIMPRESA � Editora, L.da, num
contrato de locação financeira, celebrado com o Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria Leasing, que tem por objecto um edifício de escri-
tórios sito em Oeiras;

b) Nos termos do disposto no artigo 202.º do Código das Socieda-
des Comerciais, procederem ao levantamento do capital social de-
positado para fazer face às despesas de constituição, registo e aberta
em nome da sociedade junto do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(Portugal), S. A., cuja declaração arquivo;

Que o objecto social da sociedade consiste na actividade de com-
pra, venda e revenda de imóveis, administração imobiliária, incluin-
do a gestão de imóveis próprios e prestação de serviços partilhados,
bem como o arrendamento e subarrendamento dos imóveis adquiri-
dos ou de que é locatária;

Que a sociedade reger-se-á pelas presentes cláusulas e pelo con-
trato de sociedade constante de um documento complementar ela-
borado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado,
que fica a fazer parte integrante desta escritura e de cujo conteúdo
têm perfeito conhecimento, pelo que dispensam a sua leitura.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005875538

YI XUAN � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 094-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030618.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Yi Xuan � Importação e Expor-
tação, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá Carnei-
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ro, 9-A, na freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de
Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da soci-
edade ser deslocada para outra morada dentro do mesmo concelho
para concelhos limítrofes e serem criadas, transferidas ou encerra-
das sucursais, agências ou outras formas de representação local, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto importação, exportação e comércio
a retalho de vestuário, marroquinaria e bijutaria.

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, pertencendo uma a cada um dos sócios, Xiaohua Wu e
Kang Shiwen.

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-
nho 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 à sócia Xiaohua Wu, que
desde já fica nomeada gerente.

§ único. Para a sociedade ficar obrigada é necessária e suficiente
a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2001098464

LUÍS & LOURENÇO � REBOQUES, COMÉRCIO
E REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 20 604-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 57/030923.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís & Lourenço � Reboques, Co-
mércio e Reparações de Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Es-
trada Nacional n.º 250/1, 139-139-A, freguesia de Algueirão, con-
celho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: reboques, comércio e reparação de
automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 25 000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, dos valores nominais de
12 500 euros, pertencentes uma a cada uma dos sócios, Luís Filipe
Amaral da Silva e Pedro Manuel da Silva Lourenço.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005787523

SELEPONTO � GABINETE INDUSTRIAL GRÁFICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 451-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030729.

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

1.º

1 � A sociedade é constituída sob a forma de sociedade comerci-
al por quotas e adopta a firma SELEPONTO � Gabinete Industrial
Gráfico, Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é na Estrada de Alcolombal, Quinta da Granja,
pavilhão C, na freguesia de Terrugem, concelho de Sintra.

3 � Mediante deliberação da gerência, poderá a sede ser desloca-
da dentro do concelho de Sintra ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, delegações, agências ou outras formas de represen-
tação.

2.º

A sociedade tem por objecto: serviços de impressão. Concepção e
produção de trabalhos gráficos.

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.

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.

5.º

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

6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003551026
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ANGOTIN � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 243-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030523.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ANGOTIN � Importação e Expor-
tação, L.da, e tem a sua sede na Praceta da Fraternidade Universal,
26, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação, quer em Portugal quer
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o seguinte objecto social: importação, exporta-
ção, comércio, veículos motorizados e acessórios, materiais de cons-
trução, produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, António João Pereira Gonçalves e Maurícia Agostinha Pataco
Serrano Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe aos sócios, António João
Pereira Gonçalves e Maurícia Agostinha Pataco Serrano Gonçalves,
que ficam desde já designados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade, ficando reserva-
do à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em
segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigi-
da aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
exigir outras formalidades ou estabelecer prazo mais longo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003245839

BLUEBELL FASHION � COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 573-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/030912.

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

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Bluebell Fashion � Comércio de Confecções, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no Beloura Office Center, edifício 6, 1.º, na
Quinta da Beloura, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho
de Sintra.

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

3 � Depende apenas de deliberação da gerência a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de confecções e acessó-
rios, franchising, indústria de confecções, import-export, compra e
venda de bens imobiliários.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e correspondente à soma de duas quotas do valores nominais de
2500 euros, uma de cada um do sócios, Carlos José Barroso da Silva
e Isabel Maria da Conceição Luís da Silva.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode participar livremente no capital de outras soci-
edades, seja qual for a sua natureza, tipo ou objecto, ainda que regu-
ladas por leis especiais, em agrupamentos complementares de em-
presas ou em agrupamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 7.º

1 � Apenas as cessões de quotas entre sócios não carecem do
consentimento da sociedade, ficando também dispensada de tal con-
sentimento a sua divisão, parcelada ou parcial, para o efeito.

2 � Na cessão onerosa de quotas a estranhos, a sociedade goza
do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � Ficam designados gerentes ambos os sócios.
3 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme vier a ser

deliberado em assembleia geral, podendo a remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 9.º

Aos lucros distribuíveis nos termos da lei será dado o destino que
a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 10.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações que ad-
mitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 11.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibe-
ração dos sócios.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003221751

FEIRA DA FRUTA � MINI-MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 569-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/030911.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Feira da Fruta � Mini-Mercado,
L.da, e tem a sua sede na Avenida do Parque, 7, 4.ª cave esquerda,
Fitares, Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

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

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de produtos ali-
mentares, frutas, produtos hortícolas, bebidas ou tabaco.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ana Cristina Mateus
Nunes Salsinha e António Ricardo Narigueta Salsinha.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
Ana Cristina Mateus Nunes Salsinha e António Ricardo Narigueta
Salsinha, os quais ficam desde já designados gerentes.

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

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segun-
do têm direito de preferência.

6.º

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

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial;
c) Por morte ou interdição do respectivo titular;
d) Por extinção de qualquer sócio pessoa colectiva;
e) Partilha judicial ou extrajudicial por divórcio ou separação ju-

dicial de pessoas e bens, quando a quota ou parte da mesma não ficar
a pertencer ao respectivo titular e na parte que não for adjudicada;

f) Cessão gratuita, arresto ou penhora da quota;
g) Nos casos de qualquer quota ser cedida, sem prévio consenti-

mento da sociedade, a favor de terceiros.
2 � A amortização da quota será feita pelo valor que for deter-

minado pelo último balanço.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000796885

CARLOS GUIMARÃES � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 126-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/030414.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Guimarães � Transpor-
tes Nacionais e Internacionais, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Fernando Pessoa, 32, Manique de Cima, freguesia de São Pedro de
Penaferrim, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto transportes nacionais e internacio-
nais, construção civil, escavações e terraplanagens, compra e venda
de materiais de construção civil.

3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 47 500 euros, pertencente ao sócio Carlos António Bar-
ros Guimarães, e outra no valor nominal de 2500 euros, pertencen-
te ao sócio João Manuel Francisco António.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
será exercida por sócios ou não sócios.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-

tos, incluindo a compra e venda de viaturas, é suficiente a assinatura
do gerente Carlos António Barros Guimarães ou a assinatura de dois
gerentes.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência.

6.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios,
continuará a sociedade com os sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido ou representante legal do interdito, devendo
os herdeiros nomear um que a todos represente enquanto a quota se
mantiver indivisa.

7.º

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

8.º

A sociedade poderá adquirir participações em qualquer sociedade
de responsabilidade limitada ou ilimitada com objecto igual ou dife-
rente do seu, em sociedade reguladas por leis especiais, em agrupa-
mentos complementares de empresas e em agrupamentos europeus
de interesse económico.

9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
dobro do capital social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2003267450

JUVENAL & NASCIMENTO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 257-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030922.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Juvenal & Nascimento, Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Manuel do Carmo
Peixeiro, 4, 3.º, direito, freguesia de Oeiras, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de
construção civil, compra e venda de imóveis, compra para venda de
imóveis, execução de projectos e serviços de construção civil e ou-
tros serviços com estes relacionados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é necessária 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 ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005802158

JOSÉ FRANCISCO VALENTIM PEREIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 265-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/030923.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de José Francisco Valentim
Ferreira � Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praceta
de Luanda, 2, rés-do-chão, direito, Quinta da Figueirinha, na fregue-
sia e concelho de Oeiras.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto clínica médica e dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade até ao montante global correspondente a
10 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 2005778109

CIÊNCIA PURA � ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
E ANIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 255-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030919.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Ciência Pura � Ac-
tividades Pedagógicas e Animação, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Natália Correia, 11, rés-do-chão, direito, freguesia de Oeiras e São
Julião da Barra, concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser alterado o
local da sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e estabelecidas ou encerradas sucursais, filiais, delegações ou outras
formas locais de representação.

3 � A sociedade pode tomar participações no capital de outras
sociedades, ainda que com objecto diferente do seu, bem como
associar-se em consórcios, agrupamentos complementares de empre-
sas e outras formas de associação empresarial.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização de actividades com carác-
ter didáctico e de entretenimento para crianças e jovens; realização
de acções de formação e prestação de serviços de consultoria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Quota de 4750 euros, pertencente à sócia Maria Margarida
Carvalho de Alvarenga Nunes;

b) Quota de 250 euros, pertencente ao sócio Luís Rafael Leite
Inácio Margalhau Nunes.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante correspondente a seis vezes o valor
do capital social, nas condições a deliberar pela assembleia geral.

2 � Poderá qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de
que esta carecer, nos termos e condições a estabelecer em assem-
bleia geral e nos respectivos contratos de suprimento.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, ficando dependente do
consentimento da sociedade a cessão, total ou parcial, a favor de
terceiros.
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ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou de qualquer

outra forma de apreensão;
c) Quando o proprietário da quota a amortizar tenha violado as

disposições do presente contrato de sociedade, designadamente as
do seu artigo 5.º

2 � O preço da amortização será o que resultar de balanço espe-
cial, levantado pela sociedade para o efeito.

ARTIGO 7.º

A administração e representação da sociedade ficam a cargo de
um ou mais gerentes, eleitos em assembleia geral, de entre sócios ou
estranhos à sociedade, com dispensa de caução e com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se validamente:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um ou mais procuradores, nos precisos ter-

mos dos respectivos mandatos.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelos gerentes, por
carta registada, dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de an-
tecedência, devendo a convocatória indicar os assuntos a tratar.

2 � Poderá qualquer sócio fazer-se representar nas assembleias
gerais por terceiros, bastando para o efeito simples carta dirigida à
sociedade.

3 � O disposto no presente artigo não prejudica a faculdade,
concedida por lei, de as deliberações serem tomadas por escrito, ou
de ser dispensada a convocação, quando estejam presentes todos os
sócios e queiram deliberar.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos apurados anualmente terão a seguinte aplica-
ção:

a) 5%, pelo menos, para o fundo de reserva legal, enquanto este não
se encontrar preenchido ou sempre que for necessário reintegrá-lo;

b) O remanescente será destinado à constituição de quaisquer re-
servas que a assembleia considere convenientes e para dividendos,
nas condições que vierem a ser deliberadas pela assembleia geral, de
acordo com a lei.

ARTIGO 11.º

A sociedade dissolve-se por deliberação dos sócios ou nos casos
especiais previstos na lei.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005801844

SKATING IN � ARTIGOS DESPORTIVOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 252-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/030918.

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

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma Skating In � Artigos Desporti-
vos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem sede na Quinta da Fonte, Edifício D. Pedro
I, freguesia de Paço de Arcos, em Oeiras.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade terá como objecto social a importação e comer-
cialização de artigos de hockey, desporto em geral, campismo, caça
e lazer.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedade com o
mesmo objecto social ou com objecto social diferente e poderá fa-
zer parte de agrupamentos complementares de empresas, participar
de associações, bem como fazer parte de consórcios ou de associa-
ções societárias similares, mediante autorização da assembleia geral
de sócios.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde a uma quota da sócia única, Joanna Ludovica
Raeymaekers.

ARTIGO 4.º

Gerência

1 � A gerência é composta por um ou mais gerentes, os quais
não serão remunerados.

2 � A assembleia geral de sócios pode designar gerentes e pode-
rá, a todo o tempo, suspender ou destituir os mesmos.

3 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade nos termos e condições do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais.

4 � Os gerentes não poderão praticar actos alheios ao objecto
social da sociedade, nem vincular a sociedade em tais actos, sob pena
de destituição imediata e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e
social por esses actos perante a sociedade ou terceiros.

ARTIGO 5.º

Vinculação

A sociedade vincula-se pela:
a) Assinatura de um gerente;
b) Assinatura dos gerentes, se houver mais de um gerente;
c) Assinatura de um mandatário nomeado pela gerência.

ARTIGO 6.º

Assembleia geral de sócios

1 � Por ano deverá ter lugar uma assembleia geral de sócios,
dentro dos três meses a contar da data de encerramento do exercí-
cio económico.

2 � As assembleias gerais de sócios terão lugar no local onde a
sociedade indicar, devendo ser convocadas por carta registada, com
a antecedência mínima de 15 dias.

3 � As deliberações tomadas por voto escrito (incluindo telegra-
ma e telefax) serão aprovadas fora das assembleia gerais, desde que
todos os sócios com direito de voto tenham votado a favor.

4 � O sócio único poderá celebrar negócios com a sociedade nos
termos e nas condições estabelecidas no artigo 270.º-F do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

Exercício económico

O exercício económico da sociedade coincidirá com o ano civil.

ARTIGO 8.º

Lucros

1 � O lucro anual líquido estabelecido na folha de balanço e na
prestação de contas devidamente aprovadas pelos sócios deverá ter
a aplicação deliberada pela assembleia geral de sócios, uma vez dedu-
zidos 5% para reservas legais até ao montante equivalente a 20% do
capital e sempre que o seu reembolso seja exigido.

2 � A distribuição dos lucros no ano económico é expressamen-
te autorizada, nos termos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Despesas da sociedade

A gerência fica autorizada, nos termos do artigo 202.º, n.º 5, alí-
nea b), do Código das Sociedades Comerciais, a levantar toda a quantia
do capital depositado em nome da sociedade exclusivamente para o
propósito de:

a) Suportar despesas de registo da sociedade;
b) Iniciar imediatamente a actividade da sociedade.
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ARTIGO 10.º

Dissolução

A sociedade poderá ser dissolvida nos casos expressamente pre-
vistos na lei ou por deliberação da assembleia geral de sócios.

ARTIGO 11.º

Liquidação

Salvo deliberação da assembleia geral em contrário, a liquidação
da sociedade deve ser feita extrajudicialmente e os gerentes deverão
actuar como liquidatários.

ARTIGO 12.º

Disposições finais e transitórias

1 � A gerência fica desde já atribuída a sócia única, Joanna
Ludovica Raeymaekers.

2 � A gerência fica desde já expressamente autorizada a praticar
todos e quaisquer actos necessários ou convenientes para a prosse-
cução das actividades sociais, assumir todos os negócios jurídicos
prévios ao registo definitivo.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005779148

JOSÉ JORGE & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 637-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 66/030729.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Jorge & Ferreira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 445,
em Murches, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e ser cri-
adas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de flores, artigos e
acessórios de jardinagem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
no valor nominal de 2500 euros cada uma, tituladas uma por cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005841285

ALBARDA VELHA � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 067-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/021218.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Albarda Velha � Restauração,
L.da, e tem a sua sede em Cascais, na Rua do 1.º de Maio, 153-B,
Aldeia de Juzo, freguesia de Alcabideche.

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 de indústria hoteleira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas do valor
nominal de 1750 euros, tituladas uma em nome do sócio António
José Andrade da Silva e outra em nome da sócia Íris Maria Tavares
Montez da Silva, e duas do valor nominal de 750 euros, tituladas
uma em nome da sócia Vera Lúcia Batista Castro Vera e outra em
nome da sócia Sara Cristina Tavares Montez da Silva.

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, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Íris Maria
Tavares Montez da Silva, que desde já é nomeada 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 quando esta for su-
jeita a arrolamento, arresto, penhora ou quando for incluída em massa
falida.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de duas vezes o capital social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2000788394
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EASY HOUSE � SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 109-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506144305; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 25/030807.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 3.º e 4.º (n.os 1 e 2), os quais passam a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e correspondente à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 7500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócio, Rui
Manuel Aveleira Amorim e Rui Pedro Brito Duarte.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por dois gerentes, sen-
do desde já nomeados os sócios Rui Pedro Brito Duarte e Rui Manu-
el Aveleira Amorim.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos pela
assinatura de um dos gerentes designados.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005874620

INDUKERN PORTUGAL � MATÉRIAS PRIMAS
PARA A INDÚSTRIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 392-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506251080; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/030623.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 3.º e 9.º (n.º 3), os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio interno e externo de
matérias-primas destinadas às indústrias químicas, de alimentação,
farmacêuticas e agrícolas, assim como a obtenção, produção, fabri-
co e venda de tais matérias-primas, de produtos intermédios e de
produtos finais, relativos aos atrás mencionados sectores industriais,
podendo realizar, em seu próprio nome ou como representante de
terceiros, as actividades operacionais e os negócios que sejam neces-
sários ou convenientes para o melhor cumprimento do objectivo
social, podendo ainda a sociedade dedicar-se à prestação de serviços,
designadamente serviços de marketing, administração, gestão e en-
trega de mercadorias e assistência técnica.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � ................................................................................................
2 � ................................................................................................
3 � O sócio poderá fazer-se representar nas assembleias gerais

pelo cônjuge, ascendentes, descendentes ou por terceiros, mediante
simples carta por si assinada e entregue na sociedade até ao início da
respectiva reunião.

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

Está conforme o original.

15 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2002545022

CAMIGLASS � VIDRO PARA CAMIONS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 395-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505457008; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 9/021211.

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

2 � Apresentação n.º 9/021211.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000771181

TRANSPORTES JORGE RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 848-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505424479; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apre-
sentações: 27 e 28/021211.

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

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 27/021211.
Cessação de funções de gerente de José Manuel Mina Lopes, por

destituição, em 10 de Dezembro de 2002.
2 � Apresentação n.º 28/021211.
Designação para gerente de Alexandrina Mendes Carvalho Rodri-

gues, em 10 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000795757

GANTE & ESPÍRITO SANTO � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9873-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503465526; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 23/021211.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 10 000 euros para 33 000 euros, tendo sido
alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
33 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 29 000 euros, pertencendo à sócia Albertina Gante Ro-
drigues da Conceição Espírito Santo; outra no valor nominal de
3000 euros, pertencendo ao sócio Pedro Nuno Rodrigues do Espíri-
to Santo, e outra no valor nominal de 1000 euros, pertencendo ao
sócio Paulo Alexandre Rodrigues do Espírito Santo.

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

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000795722

VERÍSSIMO SANTOS � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6344-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502533684; averbamen-
tos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações:
50 e 51/021211.

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

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 50/021211.
Cessação de funções de gerente de Veríssimo Custódio Carvalho

Santos, por renúncia, em 18 de Outubro de 2002.
1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 51/021211.
Deslocação de sede para a Rua dos Selões, Vila Verde, freguesia de

Terrugem, concelho de Sintra.
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O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2000795943

APUS MELBA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 547-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506310604; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 64/021025.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Apus Melba � Comércio de
Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Marcos Portugal, 1,
loja, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário, perfu-
maria, calçado, lenços, acessórios de moda.

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 aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada, conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios Carlos Manuel Costa Pinto e Susana Isabel Amado dos
Santos Correia Vaqueirinho.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884413

FÁCILFAZ � CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 167-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506500209; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 47/030428.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fácilfaz � Construção e Repa-
ração de Edifícios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nicolau Coelho, 1,
rés-do-chão, frente, no lugar e freguesia do Cacém, concelho de Sin-
tra.

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 estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e reparação
de imóveis.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

São sócios António Manuel Lopes Libório da Costa e Agostinho
Pinto.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884391
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MURTA RUIVO � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE PASSAGEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 381-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506581845; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 64/030707.

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

ARTIGO 1.º

É constituída a partir desta data e por tempo indeterminado uma
sociedade unipessoal por quotas, que adopta a denominação de Mur-
ta Ruivo � Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade terá a sua sede na Rua de Leopoldo de Almeida, 34,
3.º, direito, freguesia de Mem Martins, concelho de Sintra, podendo
a gerência deslocar livremente a sede dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de passagei-
ros � serviço ocasional.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades ou agrupamentos complementares de empresas, ainda que
com objecto diferente do referido no artigo anterior.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde a uma quota do referido valor nominal
de 100 000 euros, pertencente ao sócio único, José Luís da Silva Murta
Ruivo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele ficam em conjunto a cargo do sócio único, José Luís da
Silva Murta Ruivo, e a um não sócio, Joaquim Pedro Figueiredo
Gomes, divorciado, natural da freguesia do Couço, concelho de Co-
ruche, residente na Praça dos Capitães de Abril, 2, 7.º, direito, Cova
da Piedade, Almada, titular do bilhete de identidade n.º 1282287,
emitido em 18 de Maio de 2001 pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 104878860, desde já nomeados
gerentes, dispensando de caução e com ou sem remuneração, con-
forme vier a ser decidido pelo sócio, podendo o sócio também, em
qualquer altura, nomear outros gerentes.

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

ARTIGO 7.º

O único exerce as competências que pertencem às assembleias gerais
nos outros tipos de sociedade, podendo nomeadamente nomear e
destituir gerentes, decidir sobre a aquisição, alienação ou oneração
de quaisquer bens móveis ou imóveis ou direitos e celebrar, modifi-
car ou pôr termo a contratos ou outros negócios jurídicos de qual-
quer natureza.

ARTIGO 8.º

Fica desde já o sócio autorizado a realizar negócios jurídicos em
nome da sociedade, devendo estes sempre servir a prossecução do
seu objecto.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884405

SEGAGI � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 844-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506413179; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 74/030124.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SEGAGI � Construções, Uni-
pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Alto dos Ulmeiros, lote 9,
5.º, E, em Agualva, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

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 no comércio, importação e ex-
portação de material eléctrico, construção civil, nomeadamente
pedreiro, pinturas, limpezas, carpintaria, armador de ferro, estuque,
calcetamentos, canalizações e alvenarias.

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 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 único: Sello Gagigó.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884430

TRIUNFO � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 170-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502449136; inscrição
n.º 35; número e data da apresentação: 76/030711.

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

35 � Apresentação n.º 76/030711.
Designação do fiscal único em 31 de Março de 2003.
Fiscal único efectivo: João Augusto & Associados, SROC, Rua da

Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa, representada por Jean-Eric Gaign,
revisor oficial de contas, com domicílio profissional na sede da re-
ferida SROC.

Suplente: Ferreira, Pereira & Associados, SROC, Edifício Mo-
numental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa, re-
presentada por Maria Cristina Santos Ferreira, revisora oficial de
contas, Rua de 5 de Outubro, 33, Edifício São Fernando, 1.º, es-
querdo, Carnaxide.

Prazo: quadriénio de 2003-2006.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884464

MIRANDA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 570-Sintra.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

4 � Apresentação n.º 30/020919 � Prévia à inscrição n.º 3.
Alteração parcial do contrato com reforço de capital.
Montante do reforço: 995 000$, realizado em dinheiro e subscri-

to por ambos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 1 000 000$.
Sócios e quotas:
1) Amílcar Saraiva dos Santos � 500 000$;
2) Maria Emília da Conceição Cruz dos Santos � 500 000$.
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 31/020919.
Cessação de funções de gerente de Joaquim Pereira Miranda e Júlio

Rodrigues, por destituição, em 18 de Outubro de 2001.
5 � Apresentação n.º 18/030718 � Complementar.
Designação para gerente de Amílcar Saraiva dos Santos, em 18 de

Outubro de 2001.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000234531

CARNES JOSÉ ROSÁRIO � COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8001-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502987308.

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

4 � Apresentação n.º 38/010925.
Facto: aumento de capital e redenominação.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em

dinheiro, subscrito por ambos os sócios em partes iguais.
Sócios e quotas:
José Manuel da Fonseca Rosário � 2500 euros;
Olga Maria de Jesus José Rosário � 2500 euros.
1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 31/020520.
Cessação de funções de gerente de José Manuel da Fonseca Rosa,

por destituição, em 28 de Setembro de 2001.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000235287

EUROPA 85 � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7582-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501226664.

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

2 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 13/020806.
Deslocação de sede para a Praceta de Fernão Lopes, 3, lote 34,

5.º, direito, Massamá, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

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

Está conforme o original.

10 de Julho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000235262

AUTOLOGIA � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
A VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 100-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503554421; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; números e data das apre-
sentações: 36 e 37/030813.

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

b) Aumentar o capital social para 100 000 euros, sendo a impor-
tância do aumento, no valor de 50 120 euros e 21 cêntimos, total-
mente realizada em dinheiro e subscrita pelo sócios único em refor-
ço da sua quota, fixando-se a mesma em 100 000 euros;

c) Modificar a sociedade plural em sociedade unipessoal por quo-
tas e alterar integralmente o contrato social nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Autologia � Comércio e Assis-
tência a Veículos Motorizados, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Marquês de Pom-
bal, 77, loja direita, freguesia de Cacém, concelho de Sintra.

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 o comércio e assistência a veículos
motorizados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 100 000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio único pode efectuar prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � É gerente o sócio único, já designado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884677

J. WIMMER II � AÇOS E LIGAS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 18 073-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505828677; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 69/021227.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 5000 euros para 25 000 euros, tendo sido alte-
rados os artigos 1.º (n.º 2) e 3.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

.......................................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Gomes Ferreira,

10, armazém C, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 25 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 24 500 eu-
ros, titulada em nome do sócio Cipriano Vieira Careta, e outra do
valor nominal de 500 euros, titulada em nome da sócia Maria de
Fátima Neto da Silva Oliveira Careta.
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O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884235

CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO SORRISO FELIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 479-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504316184; averbamen-
to n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apre-
sentações: 74 e 75/021227.

Certifico que cessou funções de gerente Nuno Miguel Pacheco de
Bettencourt Athayde, por renúncia, em 16 de Dezembro de 2002.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
pondente à soma de três quotas, sendo uma do valor nominal de
2000 euros, titulada pela sócia Sandrina Niza Ferreira, e duas iguais,
do valor nominal de 1500 euros cada uma, tituladas uma por cada
um dos sócios Fernando José Matos Nogueira e Augusto Celso Cha-
ves Ferreira.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em as-
sembleia geral, sócios ou não, com ou sem remuneração, conforme
a mesma deliberar, vinculando-se a sociedade em todos os seus actos
e contratos com a assinatura de um gerente.

§ 1.º É gerente a sócia Sandrina Niza Ferreira.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2003. � Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884340

CUBISMO � DESIGN DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 479-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504017381; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 60/021216.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 1.º (n.º 2), 2.º e 4.º (§ 1.º), os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

.......................................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Violetas, 15, loja D,

Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em design de mobiliário, projec-
tos de construção civil e prestação de serviços.

ARTIGO 4.º

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos é necessária a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884057

SINTRA TROPICAL � RESTAURANTE E PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 746-
-Cascais; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/020807.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 1.º (n.os 1 e 2) e 2.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TITTEL � Serviços Informá-
ticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Cascais, na Rua de João In-
fante, lote 8, apartamento 7-A, Alto das Flores, freguesia e conce-
lho de Cascais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de in-
formática, comércio e representação de software e equipamentos de
informática.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884502

TERRADELTA � EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 382-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503421456; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apre-
sentações: 61 e 62/030708.

Certifico que cessou funções de gerente Afonso José da Cruz Lo-
pes, por renúncia, em 3 de Julho de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de TERRADELTA � Equipamentos
e Produtos de Lazer, L.da, e tem a sua sede na Rua do Pé de Mouro,
Centro Empresarial Sintra Estoril III, armazém J, freguesia e conce-
lho de Sintra.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 24 939
euros e 89 cêntimos, correspondendo a uma única quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, compe-
tem a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente, estando já nomeado gerente o sócio, Rui Pedro Lino
Neto Pereira.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884499

AUTO TÁXIS PINTO E LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2499-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500910189; averbamen-
to n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; número e data da apresen-
tação: OF. 49/030424.

Certifico que cessou funções de gerente António Dias Duque, por
renúncia, em 4 de Abril de 2003.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social:
a) Alterar a firma social e modificar a referida sociedade comer-

cial plural por quotas em sociedade comercial unipessoal por quotas
com a firma Táxis Gonçalves Duque, Sociedade Unipessoal, L.da,
mantendo-se inalterado o objecto, bem como a sede social;

b) Nomear-se gerente;
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c) Alterar integralmente o contrato social pelo constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Gonçalves Duque, Socieda-
de Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Principal, Vivenda
Duque, freguesia de Casal de Cambra, concelho de Sintra.

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 exploração de aluguer de táxis na
praça de Lisboa.

ARTIGO 3.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 de uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � É gerente o sócio único e o não sócio António Dias Duque,
já identificado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884480

QUEIJADINHA DO CACÉM, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 659-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506367053; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 40/021128.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Queijadinha do Cacém, Pastela-
ria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Cidade de Lon-
dres, 52, loja A, freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico de pão e pastelaria.
Comércio a retalho de pão, produtos de pastelaria e de confeitaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas: uma do valor nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio Carlos
Tiago da Encarnação dos Santos, e outra do valor nominal de
2450 euros, pertencente ao sócio Adérito Joaquim Róis Acúrcio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884650

HUGO DIAS & MONTEIRO � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 649-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506246175; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 60/021125.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hugo Dias & Monteiro � Ho-
telaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 14,
rés-do-chão, C, Queluz, freguesia de Monte Abraão, concelho de
Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restauração, hotelaria e simi-
lares.

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 aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Hugo Tavares Mon-
teiro.
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ARTIGO 5.º

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

São sócios Hugo Tavares Monteiro e Hugo Miguel Bento Rosa
Dias.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884626

M. MANUELA ALVES ROSA DA SILVA
MINIMERCADO DA EIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 647-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506367100; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 58/021125.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Manuela Alves Rosa da Silva
� Minimercado da Eira, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Nicolau dos San-
tos, 8, rés-do-chão, direito, freguesia de Agualva, concelho de Sin-
tra.

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 o comércio a retalho de produtos
alimentares, bebidas, tabaco, cosméticos, de higiene e papelaria.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócia única: Maria Manuela Alves Rosa da Silva.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884618

HELLO BABY � COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA BEBÉS
E CRIANÇAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 648-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506366731; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 59/021125.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hello Baby � Comércio de
Artigos para Bebés e Crianças, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Marquês de Pom-
bal, 201, loja, Centro Comercial Fitares Shopping, Rinchoa, fregue-
sia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

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 o comércio de artigos para bebés e
crianças, comércio a retalho de vestuário para bebés e crianças.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes a sócia e o não sócio Paulo
Alexandre Barbosa Vale, solteiro, maior, residente na Rua de Mário
Dionísio, lote 68, 2.º, A, Vale Mourão, Paiões, Sintra.

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.

Sócia única: Dulce Maria Marques Rosa.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884600

QUINTA DAS ROSAS � CLÍNICA GERIÁTRICA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 602-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506346404; inscrição
n.º 1; inúmero e data da apresentação: 49/021112.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta das Rosas � Clínica
Geriátrica, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Capela, Quinta das
Rosas, 12, Idanha, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

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 clínica geriátrica, lar da terceira ida-
de, infantário. Creches.

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.
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ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

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.

Sócia única: Maria Isabel Silva dos Santos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884260

BIOLEX, CONSULTORIA E SERVIÇOS
PARA A SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 606-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506342611; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 38/021113.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BIOLEX, Consultoria e Serviços
para a Saúde, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Dr. Simplício dos
Santos, lote 4, 1.º, A, no lugar e freguesia de Mem Martins, conce-
lho de Sintra.

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 estrangei-
ro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria e prestação de
serviços na área da saúde.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio Hernâni Jorge
dos Santos Silva Umbelino Sério, e outra do valor nominal de 250 eu-
ros, pertencente ao sócio José Alfredo Rodrigues Umbelino.

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 Hernâni Jorge dos
Santos Silva Umbelino Sério.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884243

TRUSTVENDING � EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE VENDA AUTOMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 605-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506194183; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 34/021113.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRUSTVENDING � Explora-
ção de Máquinas de Venda Automática, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Garcia de Resende,
18, cave esquerda, no lugar e freguesia de Agualva, concelho de Sin-
tra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de máquinas de
venda automática.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal, 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.

Sócio único: Daniel Marco de Oliveira Trovão.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884596

ÁSIA PACIFIC � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 593-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506309991; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 44/021108.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ásia Pacific � Importação
Exportação, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Penha Longa, Ald
C-8, Linhó, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sin-
tra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação e exportação de
matérias-primas e produtos manufacturados, designadamente artigos
de mobiliário, de decoração, de artesanato, de pintura, de carpetes
ou revestimentos de chão, artigos de cozinha ou casa de banho.
Comércio por grosso ou a retalho, por conta própria ou de outrem,
dos mesmos artigos, assim como a sua reparação. Representação e
distribuição por grosso ou a retalho de produtos manufacturados ou
matérias-primas. Actividade de consultoria para negócios e gestão,
assim como estudos de mercado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais, do
valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Christiane Sofia Potsch
Duarte de Jesus Chong.

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.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento de um sócio, a respectiva quota não se
transmitirá aos sucessores do falecido, devendo a sociedade amortizá-
-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro. Se nenhuma destas
medidas for efectivada nos 90 dias subsequentes ao conhecimento
da morte do sócio por algum dos gerentes, a quota considera-se trans-
mitida.

São sócios José Manuel Duarte de Jesus, Maria Henny Potsch
Duarte de Jesus, Edgar Andres Chong Ordoñez e Christiane Sofia
Potsch Duarte de Jesus Chong.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884588

DINÂMICA RADICAL � COMÉRCIO
ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 603-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506343022; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 50/021112.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dinâmica Radical � Comércio
Electrodomésticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Coronel Melo Antu-
nes, lote 55, 6.º, C, no lugar e freguesia de Massamá, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e re-
presentação de electrodomésticos de linha branca e linha castanha,
câmaras de filmar e máquinas fotográficas, linha informática, pro-
dutos e equipamentos informáticos e telecomunicações, móveis,
antenas, colchões, artigos de decoração para o lar, prestação de ser-
viços de assistência e manutenção aos referidos equipamentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 2500 euros cada uma, tituladas uma por cada
um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.
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São sócios Paulo Morgado Cardoso e Eugénia Flora da Conceição
Custódio Cardoso.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884570

CHEVRON � SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 596-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506345610; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 48/021108.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CHEVRON � Serviços de Sina-
lização, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal da Lagoa, armazém C,
em Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho
de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em produção, prestação de servi-
ços e comercialização de sinalização e publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal, titulada pela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme for de-
liberado pelo sócio.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócia única: Maria Leonor de Castro Fernandes Farmhouse Coim-
bra.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884561

MINIMERCADO ANA & MADALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 589-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506348695; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 53/021107.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Minimercado Ana & Madalena,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Paulo, lote 2,
freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de produ-
tos alimentares e produtos higiene e limpeza. Minimercado.

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 sócia.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios Maria Madalena da Silva Pires Cerqueira e Ana Cristi-
na da Silva Pires Maria.

Está conforme o original.

4 Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005884553

RECTA DA GRANJA � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 580-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506317099; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 44/021105.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Recta da Granja � Comércio de
Pneus, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Recta da Granja, arma-
zém 10, Campo Raso, freguesia de Santa Maria e São Miguel, con-
celho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização por grosso e
a retalho, importação, exportação e transacções intracomunitárias
de pneus e todos os acessórios novos e usados para automóveis.
Reparação de automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três
quotas: uma do valor nominal de 5000 euros, do sócio António Isi-
doro Sargaço, e duas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada
uma e uma de cada um dos sócios António Manuel Ferreira Sargaço
e Sónia Isabel Ferreira Sargaço.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884545

LOJA DOS BITS, INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 578-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506320081; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 41/021105.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Loja dos Bits, Informática e
Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Infante D. Henri-
que, 6, rés-do-chão, A, no lugar e freguesia de Agualva, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização de equipa-
mentos e serviços de informática e telecomunicações.

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, no
valor nominal de 2500 euros cada uma, tituladas uma por cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Virgínio Eugénio Je-
sus da Conceição 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.

São sócios Virgínio Eugénio Jesus da Conceição Reis e Madalena
de Jesus Barbosa Conceição Reis.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884537

REBOQUES VÍTOR RAMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 583-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506320111; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 45/021106.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Reboques Vítor Ramos, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Lucas, 1, 1.º,
esquerdo, B, em Massamá, freguesia de Massamá, concelho de Sin-
tra.

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 por meio de
veículos pronto socorro, designadamente transporte ou reboque de
veículos avariados, de veículos destinados a substituir veículos avari-
ados ou sinistrados, de automóveis classificados como antigos ou de
colecção, de veículos que não possam circular na via pública e de
veículos que se destinem a exposições ou manifestações desportivas.
Prestação de serviços de assistência técnica e reparação a veículos
motorizados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitido 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 único: Vítor Manuel da Graça Ramos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884510
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UNIVERSO DOS SABORES � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 400-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506617173; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 85/030710.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Universo dos Sabores � Comér-
cio de Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta das Machadas, 6, Quinta
da Beloura, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sin-
tra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de apoio,
gestão e exploração de marcas. Actividades hoteleiras e similares,
designadamente restauração. Comércio, importação e representação
de produtos alimentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas: uma
do valor nominal de 3568 euros, titulada pela sócia Teresa Maria
Raposo Dias de Oliveira Correia de Lacerda; uma do valor nominal
de 2480 euros, titulada pela sócia Maria João Alves Salgado Damas
Mora de Arantes e Oliveira; uma do valor nominal de 612 euros,
titulada pelo sócio Carlos Filipe Pires de Gouveia Correia de Lacer-
da; uma do valor nominal de 340 euros, titulada pelo sócio José
Francisco Gonçalves de Arantes e Oliveira, e outra do valor nomi-
nal de 3000 euros, titulada pelo sócio José Carlos Pepe Caeiro Go-
dinho.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Teresa Maria
Raposo Dias de Oliveira Correia de Lacerda e Maria João Alves
Salgado Damas Mora de Arantes e Oliveira.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884456

FRANCISCO ANTUNES, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 948-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506492540; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 51/030220.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Francisco Antunes, Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ilha de São Jorge, 9,
Shopping Center Cacém, loja 2.60, freguesia do Cacém, concelho
de Sintra.

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 mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio e o não sócio Luís
Manuel Antunes, casado, residente na Rua de São Paulo, 4, rés-do-
-chão, esquerdo, no Cacém, Sintra.

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 único: Francisco Antunes.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884448

DINIS & SARAIVA � INSTALAÇÕES E MONTAGENS
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 622-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 506315525; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 66/021119.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dinis & Saraiva � Instalações e
Montagens Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo André, 23-A,
rés-do-chão, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sin-
tra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalação e montagens eléc-
tricas; sistemas de telecomunicações de redes de dados e afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
6650 euros, do sócio João Manuel Dinis Saraiva, e outra de 350 eu-
ros, do sócio Joaquim Carlos Saraiva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Manuel Dinis
Saraiva.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por mai-
oria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 2005884421

DIALECTUS � TRADUÇÕES TÉCNICAS, LEGENDAGEM
E LOCUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 517-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021003.

Certifico que entre Isabel Maria Matoso Monteiro e Frederico
Monteiro Pinto Ferreira foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIALECTUS � Traduções
Técnicas, Legendagem e Locução, L.da, com sede na Avenida do
Forte, 3, Edifício Suécia 1, piso 1, Linda-a-Velha, freguesia de Car-
naxide, concelho de Oeiras.

2 � Por decisão da gerência, a sede poderá ser deslocada 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 em
sociedades com o objecto diverso do seu e integrar agrupamentos
complementares de empresas, constituir associações em participa-
ção e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto específico traduções técnicas, legen-
dagem e locução.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
100 euros, do sócio Frederico Monteiro Pinto Ferreira, e uma do
valor nominal de 4900 euros, da sócia Isabel Maria Matoso Montei-
ro.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 100 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica, desde já, designado gerente a sócia Isabel Maria Mato-
so Monteiro.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
5 � A sociedade não pode prestar garantias reais ou pessoais a

dívidas de outras entidades, salvo se nisso tiver justificado interesse
próprio ou se se tratar de sociedade em relação de domínio ou de
grupo.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação
judicial da quota;

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

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

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

casos previstos nas alíneas b), c), d) e g), a amortização será efectu-
ada pelo valor que para a quota amortizada resultar de balanço espe-
cial organizado para o feito e, nos casos previstos nas alíneas e) e f),
a contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Je-
sus Moita Baptista. 1000236866

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ARQUIESCRITÓRIO � MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 936/20020410; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506111040; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20020410.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARQUIESCRITÓRIO � Mobi-
liário e Equipamentos de Escritório, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Coronel Santos Pedro-
so, 13, loja I, freguesia de Benfica, 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 ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização a retalho e
por grosso de mobiliário e equipamentos de escritório; decoração.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por mai-
oria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Sócios:
1) Humberto Carlos Serra Marques Montoito;
2) Florinda de Jesus Pimenta Montoito Marques, que também usa

o nome de Florinda de Jesus Pimenta Montoito

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 2005928569

DATACOMP � SISTEMAS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1880/910118; identificação de pessoa colectiva n.º 501812644;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 74/20020111.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de um administrador por deliberação de 7 de Janeiro

de 2002 para o quadriénio em curso de 2000-2003.
Iolanda Maria Rodrigues Oliveira Costa, Rua de Diu, 30, Caxias,

Paço de Arcos, Oeiras.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377507

BANCO EXPRESSO ATLÂNTICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6919/970925; identificação de pessoa colectiva n.º 502257520;
inscrição n.º 47; número e data da apresentação: 47/20020123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de secretário, em 3 de Maio de 2001, o triénio de

2001-2003.
Efectivo: Amélia da Purificação M. Carvalho Branco Rodrigues,

Rua de Nossa Senhora do Egipto, 11, Oeiras;
Suplente: Luís Martinho Osório da Gama e Castro, Rua das Rosas,

17, 3.º, esquerdo, Carcavelos.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377442

EQUILOG � EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS
DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2040/900830; identificação de pessoa colectiva n.º 502405465;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 9 e 10/20020503.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Henrique Teixeira Bouça, por

ter renunciado em 22 de Março de 2002.
Mais certifico:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, artigos 3.º e

6.º e n.º 1 do artigo 7.º
Sede: Rua de Arroios, 162, A/D, freguesia de Arroios, Lisboa.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de EQUILOG � Equipa-
mentos e Tecnologias de Comunicação, L.da, com sede na Rua de
Arroios, 162, A/D, em Lisboa, freguesia de Arroios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 9975
euros e 97 cêntimos e corresponde à quota do sócio, João Óscar
Coronel Faria.
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ARTIGO 6.º

A representação da sociedade, em juízo ou fora dele, é exercida
pelo sócio, João Óscar Coronel Faria, já nomeado gerente, com dis-
pensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete Go-
mes Coelho da Silva. 1000239114

BARBOSA & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9192/000629; identificação de pessoa colectiva n.º 501627340;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 37/20020809.

Certifico que foi registado seguinte:
Reforço de capital, alteração total do contrato e designação de

gerentes.
Reforço: 242 518,04 euros, realizado em dinheiro e subscrito por

ambos os sócios, na proporção das suas quotas.
Teor da alteração:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SERLOC � Aluguer e Venda de
Equipamentos, L.da, e tem a sua sede na Avenida de D. João II, lote
1.16.05, 8.º piso, letra G, 1190-083, freguesia de Santa Maria dos
Olivais, concelho de Lisboa.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em quaisquer so-
ciedades, ainda que reguladas por leis especiais e mesmo com objec-
to diferente do seu, bem como em agrupamentos complementares
de empresas.

3 � Os gerentes poderão deslocar livremente a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar dele-
gações, filiais ou escritórios de representações em qualquer ponto do
País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o aluguer e comercialização de
máquinas e equipamentos, bem como a prestação de serviços de as-
sistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nomi-
nal de 125 000 euros cada uma, pertencentes cada uma delas aos
sócios, Joaquim César de Castro Lopes Barbosa e Rogério Marques
Serrasqueiro.

ARTIGO 4.º

1 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios, poden-
do o cargo de gerência não ser remunerado, se tal vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as assi-
naturas de dois gerentes.

3 � A sociedade não pode ficar obrigada em fianças, abonações,
avales, letras de favor ou em actos, documentos ou contratos estra-
nhos aos negócios sociais, a não ser que seja no exclusivo interesse
desta.

4 � A gerência poderá nomear procurador ou procuradores para
a prática de actos determinados.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios podem celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade nas condições e termos que a assembleia geral deliberar.

2 � Os sócios poderão tomar deliberações sociais por qualquer
das formas previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos casos seguintes:
1) De acordo com o titular;

2) De arresto, penhora ou oneração, por qualquer forma, da quo-
ta;

3) De violação das obrigações sociais, designadamente fraude, por
acção ou omissão lesiva dos direitos e bom nome da sociedade ou
dos seus sócios;

4) De cessão de quota não previamente autorizada;
5) De condenação de sócio em processo movido pela sociedade.
2 � Na falta de acordo, a contrapartida da amortização da quota

será a que resulta da aplicação do disposto no artigo 1023.º do Có-
digo Civil.

3 � Considera-se realizada a amortização com a deliberação e
torna-se eficaz através da declaração dirigida ao sócio afectado ou
ao seu representante legal. O depósito da contraprestação poderá
ser efectuado na Caixa Geral de Depósitos à ordem de quem, à mes-
ma, tenha direito.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão de quotas, ou de parte de quotas, a terceiros
depende do prévio consentimento da sociedade, que tem o direito de
preferência.

2 � Se a sociedade der o seu consentimento ou nada disser no
prazo máximo de 15 dias a contar da sua notificação através de carta
registada, com aviso de recepção, considera-se transferido o direito
de preferência para os sócios

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Rua-
no. 1000239239

EPERSEL � ESTUDOS, PERITAGENS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2411/910821; identificação de pessoa colectiva n.º 502621311;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 16/20020705.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 24 de Junho de 2002, de Adolfo José

de Figueiredo Ferreira Caranca.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Rua-
no. 1000239237

DATINFOR � INFORMÁTICA,
SERVIÇOS E ESTUDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2517/820913; identificação de pessoa colectiva n.º 500807574;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24; número e data da apresenta-
ção: 12/20020717.

Certifico que foi registado o seguinte:
A administradora, TOPINFOR � Instituto de Formação �

DATINFOR, L.da, designou Luís Alberto Nascimento Ferreira
para exercer o cargo em nome próprio, em substituição de Luís
Filipe de Carvalho da Costa, por ter renunciado em 2 de Maio
de 2002.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Rua-
no. 1000239236

EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES E BARES
SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2032/900823; identificação de pessoa colectiva n.º 502403349;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20020408.

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 quotas, respectivamente, de 240 964$, 240 964$,
60 241$ e 60 241$.
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Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e dividido da seguinte forma: duas quotas
iguais, no valor de 2000 euros cada uma, pertencendo uma a
António Alves Salgado e outra a José António André Viegas, e
duas quotas no valor de 500 euros cada uma, pertencendo uma a
José Maria Fernandes da Silva e outra a Adorinda Pereira Martins
Simões Machado.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete Go-
mes Coelho da Silva. 1000239113

A. CAFERRA & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2026/900822; identificação de pessoa colectiva n.º 502401745;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20020516.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua do Padre Américo, 14, 4.º, direito,

freguesia do Lumiar, Lisboa.

Está conforme o original.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

30 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 1000239112

EDP VALOR � GESTÃO INTEGRADA
DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 725/20020116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505938022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
20020116.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato social é o seguinte:

CAPÍTULO I

Natureza � Denominação � Duração � Sede � Objecto

ARTIGO 1.º

Natureza � Denominação � Duração

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade anónima, adopta
a denominação de EDP Valor � Gestão Integrada de Serviços, S.
A., e durará por tempo indeterminado, com início no dia 1 de Janei-
ro de 2002.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de José
Malhoa, lote A-13, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, pode-
rá a sociedade transferir a sua sede para qualquer outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e
extinguir, no território nacional e no estrangeiro, sucursais, agênci-
as, delegações ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto, directa ou indirectamente, a
prestação de serviços de gestão, consultoria, administração, explo-
ração e intermediação, no âmbito das seguintes áreas:

a) Interempresas, incluindo serviços de apoio administrativo ge-
ral, contabilístico e financeiro, planeamento e controlo de gestão,

disponibilização e operação de sistemas de contratação de bens e
serviços de apoio logístico às actividades empresariais;

b) Recursos humanos, incluindo a formação profissional;
c) Saúde, incluindo a prestação de cuidados de saúde e a gestão e

exploração de estabelecimentos hospitalares ou de natureza similar,
próprios ou alheios;

d) Transportes, incluindo a gestão de frotas, bem como os servi-
ços complementares à sua exploração e a respectiva aquisição, one-
ração e alienação, por conta própria ou alheia;

e) Imobiliário, incluindo a administração de imóveis, condomíni-
os, arrendamentos, cadastro patrimonial, obras de remodelação,
conservação, gestão de espaços e manutenção de instalações e ser-
viços complementares, e ainda o estudo, a concepção e o desenvol-
vimento e comercialização, por conta própria ou alheia, de projec-
tos imobiliários e turísticos, e a realização de todas as actividades de
promoção imobiliária, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim;

f) Gestão de projectos.
2 � A sociedade pode, acessoriamente, explorar os serviços e

efectuar as operações civis e comerciais, industriais e financeiras
relacionadas, directa ou indirectamente, no todo ou em parte, com
o seu objecto ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a
sua realização.

3 � A sociedade poderá livremente adquirir e alienar participa-
ções no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
social diferente e ou reguladas por leis especiais, e associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, novas sociedades, consórcios e associações em partici-
pação e, bem assim, constituir ou participar em quaisquer outras formas
de associação, temporária ou permanente, entre sociedades e ou outras
entidades, de direito público ou privado.

CAPÍTULO II

Capital social � Prestações acessórias � Acções � Obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, sendo representado por 10 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias

1 � Poderão ser exigidas prestações acessórias de capital aos ac-
cionistas, na proporção das respectivas participações, até ao mon-
tante global correspondente a cinco vezes o capital social, mediante
deliberação da assembleia geral, a qual determinará o carácter gratuito
ou oneroso das mesmas e os elementos dessa obrigação, designada-
mente os prazos de realização e as condições de reembolso.

2 � As prestações acessórias poderão ter natureza pecuniária.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções serão nominativas, podendo ser representadas por
títulos ou assumir a forma escritural.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão estes ser de 1, 5, 10, 100, 1000 ou mais acções.

ARTIGO 7.º

Acções preferenciais sem voto e acções preferenciais
remíveis

1 � Sob proposta do conselho de administração, poderá a assem-
bleia geral deliberar a emissão de acções preferenciais sem voto e,
bem assim, acções preferenciais remíveis, com ou sem voto, defi-
nindo a forma de determinação do respectivo dividendo prioritário.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas pode-
rão, mediante deliberação da assembleia geral, ser emitidas acções
preferenciais sem voto, proporcionalmente às acções desta catego-
ria já existentes, a repartir exclusivamente pelos accionistas que já
sejam titulares destas últimas.

3 � As acções preferenciais sem voto poderão, na sua emissão,
ficar sujeitas a remição na data em que tal for deliberado pela as-
sembleia geral.
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4 � A remição das acções será efectuada pelo respectivo valor
nominal, sem prejuízo do prémio que possa vir a ser concedido
mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Preferência em aumentos de capital

Aos accionistas assistirá o direito de preferência na subscrição das
acções criadas por efeito de quaisquer aumentos de capital por en-
tradas em dinheiro, salvo se tal direito for limitado ou suprimido,
com fundamento no interesse social, pela assembleia geral aquando
da deliberação do aumento de capital.

ARTIGO 9.º

Obrigações e outros valores mobiliários

A sociedade poderá emitir títulos de qualquer tipo de dívida legal-
mente permitido, designadamente obrigações convertíveis em acções
e obrigações com direito a subscrição de acções.

ARTIGO 10.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e reali-
zar sobre as mesmas todas as operações legalmente permitidas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Órgãos sociais

A sociedade adopta a seguinte estrutura relativamente aos seus
órgãos sociais:

a) Assembleia geral;
b) Conselho de administração;
c) Comissão executiva;
d) Fiscal único;
d) Secretário da sociedade;
e) Comissão de vencimentos.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição da mesa

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
vice-presidente, eleitos pela assembleia geral, e pelo secretário da
sociedade.

ARTIGO 13.º

Deliberações

1 � A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os
quais a lei e os presentes estatutos lhe atribuam competência.

2 � Compete especialmente à assembleia geral:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Eleger o presidente e o vice-presidente da mesa, o conselho de

administração, o fiscal único e a comissão de vencimentos;
e) Deliberar sobre a alteração dos estatutos e aumentos de capi-

tal;
f) Autorizar a prestação de suprimentos ou a concessão de outras

formas de financiamento às sociedades em cujo capital a sociedade
participe;

g) Autorizar a celebração de contratos de financiamento e de
empréstimo da própria sociedade, a médio e longo prazos, internos
ou externos, designadamente sob a forma de emissão de obrigações
ou de quaisquer outros valores mobiliários, bem como a prestação
das garantias respectivas, sempre que os respectivos montantes ex-
cedam 50% do capital social;

h) Autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis
e, bem assim, a realização de investimentos, sempre que os valores
de uns e outros excedam 50% do capital social;

3 � Em primeira convocação, a assembleia geral não pode fun-
cionar sem que se encontrem presentes e ou devidamente represen-
tados accionistas titulares de acções representativas de, pelo menos,
50% do capital social.

4 � Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar valida-
mente seja qual for o número de accionistas presentes ou represen-
tados e o capital por eles representado.

5 � A assembleia geral delibera por maioria dos votos emitidos,
salvo se as deliberações tiverem por objecto algum dos assuntos a
seguir referidos, caso em que deverão ser tomadas por uma maioria
de dois terços dos votos correspondentes ao capital social:

a) Aumento do capital social e qualquer outra alteração do con-
trato de sociedade;

b) Supressão do direito de preferência dos accionistas na subscri-
ção de aumentos de capital por entradas em dinheiro;

c) Emissão de acções preferenciais sem direito a voto;
d) Emissão de obrigações convertíveis em acções ou de obriga-

ções com direito a subscrever acções;
e) Aquisição e alienação de acções próprias;
f) Cisão, fusão ou transformação;
g) Dissolução e liquidação.

ARTIGO 14.º

Participação na assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Os accionistas que não possuam o número mínimo de acções
necessário para lhes conferir direito de voto poderão agrupar-se por
forma a perfazê-lo, devendo designar um só de entre eles como seu
representante na assembleia geral.

3 � Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se repre-
sentar nos termos da lei, mediante carta dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral, contendo a identificação do seu represen-
tante e a ordem de trabalhos da reunião a que a mesma respeita, a
qual deverá ser entregue na sede social até ao 5.º dia útil anterior à
data designada para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Direito de voto

1 � O direito de voto é atribuído aos accionistas que sejam titu-
lares de, pelo menos, 100 acções, inscritas em seu nome em conta
de depósito ou de registo de valores mobiliários desde, pelo menos,
o 15.º dia anterior ao designado para a reunião da assembleia geral e
que mantenham essa qualidade na data da realização da reunião.

2 � A prova dos requisitos referidos no número anterior será
feita mediante o envio, ao presidente da mesa, até oito dias antes da
data da reunião da assembleia geral, do comprovativo da menciona-
da inscrição e de ter sido efectuado o bloqueio em conta das acções
até à realização da reunião.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, cabendo
aos accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte
inteira que resultar da divisão por 100 do número de acções que
possuam, sem qualquer limite.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

Composição

1 � O conselho de administração é constituído por um número
ímpar de membros, a fixar pela assembleia geral que os eleger, com
um mínimo de três e um máximo de nove.

2 � Sempre que seja eleita uma pessoa colectiva, a esta caberá
nomear uma pessoa singular para exercer o cargo em nome próprio,
bem como proceder à respectiva substituição em caso de impedi-
mento definitivo, de renúncia ou de destituição por parte da pessoa
colectiva que a nomeou.

3 � O presidente do conselho de administração é escolhido pela
assembleia geral de entre os administradores eleitos e terá voto de
qualidade.

4 � As vagas ou impedimentos que ocorram no seio do conselho
de administração poderão ser preenchidas por cooptação, devendo
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as substituições assim operadas ser submetidas a ratificação da as-
sembleia geral na primeira reunião que se realize a seguir à coopta-
ção.

ARTIGO 17.º

Dispensa de caução

Os membros do conselho de administração ficam dispensados da
obrigação de prestação da caução a que se refere o artigo 396.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 18.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração zelar pela defesa dos
interesses da sociedade e assegurar a gestão dos seus negócios, desig-
nadamente através da coordenação e articulação da sua actividade
com as sociedades em cujo capital a mesma participe, nos termos da
lei e dos presentes estatutos.

2 � Compete especialmente ao conselho de administração:
a) Fixar os objectivos e as políticas de gestão da sociedade;
b) Aprovar e coordenar a estratégia, objectivos e política global

das suas participadas;
c) Elaborar o plano de actividade anual e o respectivo orça-

mento;
d) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações

incluídos no respectivo objecto que não caibam na competência dos
outros órgãos da sociedade, devendo subordinar-se às deliberações da
assembleia geral ou às intervenções do fiscal único nos casos em que
a lei ou os presentes estatutos o determinarem;

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos,
bem como de convenções de arbitragem;

f) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade
e as normas de funcionamento interno, designadamente sobre pes-
soal e sua remuneração;

g) Constituir mandatários da sociedade, conferindo-lhes os pode-
res que tenha por adequados;

h) Designar o secretário da sociedade e o respectivo suplente.

ARTIGO 19.º

Presidente do conselho de administração

1 � Compete especialmente ao presidente do conselho de admi-
nistração:

a) Representar o conselho de administração;
b) Coordenar a actividade do conselho de administração e convo-

car e presidir às respectivas reuniões;
c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de

administração.
2 � Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente do conselho

de administração será substituído por um administrador por si desig-
nado para o efeito, o qual terá a designação de vice-presidente.

ARTIGO 20.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração fixará a periodicidade das suas
reuniões ordinárias, a qual será, no mínimo, bimestral e reunirá ex-
traordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente, por
dois administradores ou a pedido do fiscal único.

2 � O conselho de administração não poderá deliberar sem a
presença da maioria dos administradores.

3 � Não é permitida a representação de mais de um administra-
dor em cada reunião.

4 � Os membros do conselho de administração que não possam
estar presentes na reunião poderão, em caso de deliberação que o
presidente considere urgente, expressar o seu voto por carta a este
dirigida.

5 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos expressos, cabendo ao presidente voto de
qualidade.

ARTIGO 21.º

Comissão executiva

1 � O conselho de administração poderá delegar a gestão cor-
rente da sociedade numa comissão executiva, formada por um nú-
mero ímpar de administradores, designando logo o respectivo pre-
sidente.

2 � O conselho de administração fixará as atribuições da co-
missão executiva no âmbito da gestão corrente da sociedade, po-
dendo nela delegar todas as competências cuja inclusão não seja
vedada por lei.

3 � O conselho de administração poderá autorizar a comissão
executiva a subdelegar num ou mais dos seus membros o exercício
de alguns dos poderes que lhe sejam delegados.

4 � Ao funcionamento da comissão executiva aplicam-se, com
as necessárias adaptações, as disposições constantes do artigo ante-
rior.

ARTIGO 22.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade fica vinculada, nos seus actos e contratos:
a) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois administradores;
b) Pela assinatura de um dos administradores, dentro dos limites

da delegação de poderes conferida pelo conselho;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos limites

dos poderes que lhes forem conferidos.
2 � O conselho de administração poderá deliberar que certos

documentos da sociedade sejam validamente assinados por proces-
sos mecânicos ou por chancela.

SECÇÃO III

Órgão de fiscalização

ARTIGO 23.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 � O fiscal único e o respectivo suplente serão eleitos pela

assembleia geral e deverão ser revisores oficiais de contas ou socie-
dades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 24.º

Competência

1 � Compete ao fiscal único fiscalizar a actividade da sociedade,
velando pela observância da lei e dos presentes estatutos, elaborar
relatório sobre a sua actuação e emitir parecer sobre os documentos
de prestação de contas e sobre a proposta de aplicação de resultados
apresentados pelo conselho de administração.

2 � Compete, em especial, ao fiscal único:
a) Proceder a todos os exames e verificações necessários à revi-

são e certificação de contas;
b) Examinar, sempre que o julgue conveniente, e pelo menos uma

vez por mês, a escrituração da sociedade;
c) Solicitar ao presidente do conselho de administração a convo-

cação de reunião deste órgão e assistir à mesma, quando considere
oportuno;

d) Solicitar a convocação extraordinária de reunião da assembleia
geral, quando a tenha por necessária.

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

ARTIGO 25.º

Secretário da sociedade

1 � A sociedade terá um secretário, que será designado pelo con-
selho de administração juntamente com um suplente, cujas atribui-
ções e competências serão as definidas na lei.

2 � Os mandatos do secretário da sociedade e do respectivo su-
plente cessarão com o termo do mandato do conselho de adminis-
tração que os haja designado.

3 � Competirá ao secretário da sociedade assegurar a adequada
conservação dos livros dos órgãos sociais, incluindo a correcta trans-
crição e legalização das deliberações para os respectivos livros de
actas e, nomeadamente: no livro de actas do conselho de adminis-
tração deverão ser transcritas as deliberações do conselho de admi-
nistração e da comissão executiva; e no livro de actas da assembleia
geral deverão ser transcritas as deliberações tomadas em assembleia
geral, as deliberações sociais unânimes por escrito e as deliberações
da comissão de vencimentos.
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SECÇÃO V

Comissão de vencimentos

ARTIGO 26.º

Comissão de vencimentos

1 � A eventual remuneração dos membros dos órgãos sociais será
fixada por uma comissão de vencimentos, composta por três mem-
bros eleitos pela assembleia geral, que também elegerá de entre eles
o respectivo presidente.

2 � Igualmente compete à comissão de vencimentos a fixação
de eventuais complementos, designadamente de pensão de reforma
por velhice ou invalidez.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 27.º

Duração dos mandatos

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por períodos de
três anos, contando-se como completo o ano da designação, sendo
sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os eleitos consideram-se empossados logo após a eleição e
permanecerão no exercício das suas funções até à eleição de quem
deva substituí-los.

ARTIGO 28.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros de cada exercício, apurados em conformidade com
a lei e devidamente aprovados, terão a seguinte aplicação:

a) Cobertura dos prejuízos de exercícios anteriores;
b) Constituição ou eventual reintegração da reserva legal e de

outras reservas determinadas por lei;
c) Constituição ou reforço de outras reservas, em conformidade

com o deliberado pela assembleia geral;
d) Dividendos a distribuir pelos accionistas;
e) Gratificação a atribuir aos administradores e trabalhadores, a

título de participação nos lucros, segundo critérios a definir pela
assembleia geral;

f) Outras finalidades que a assembleia geral delibere.
2 � Nos termos e dentro dos limites legalmente estabelecidos,

podem ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros no de-
curso do exercício.

ARTIGO 29.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 30.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade será dissolvida nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral.

2 � A liquidação da sociedade ficará a cargo de uma comissão
liquidatária constituída pelos membros da comissão executiva em
exercício à data da dissolução, caso exista, salvo se a assembleia geral
que votar a dissolução deliberar em sentido diferente.

Órgãos sociais para o triénio de 2001-2003:
Conselho de administração:
Presidente: Manuel de Jesus Martins, Rua dos Escritores, 5, 8.º,

B, Portela;
Vogais: Fernando Noronha Leal, Avenida de Carolina Michaelis,

16, 15.º, A, Linda-a-Velha, e Vasco Fernandes Pereira Valente, Rua
de Joaquim António Aguiar, 45, 6.º, Lisboa;

Fiscal único: Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC, Edifícios
As Caravelas, Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa;

Suplente: Carlos Marques Bernardes (revisor oficial de contas),
Avenida de Fontes Pereira de Melo, 42, 2.º, A, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 1000239111

BOTELHO & BARROS � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 708/20020111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504969510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20020111.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma e duração

A sociedade adopta a firma de Botelho & Barros � Consultores,
L.da, e durará por tempo ilimitado, a contar da presente data.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Veleda, 3, 9.º,
E, 1500-441 Lisboa.

2 � Mediante deliberação dos sócios, a sociedade poderá criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consulta-
doria económico-financeira, avaliações na área empresarial e outros
activos móveis e imóveis, estudos de mercado, recursos humanos,
contabilidade, comércio electrónico e actividades recreativas.

ARTIGO 4.º

Participações

Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá livremente
adquirir e alienar participações de toda a espécie, associar-se ou
interessar-se por qualquer forma e com qualquer entidade, noutras
sociedades, empresas, agrupamentos complementares ou consórci-
os, existentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo e lei
reguladora, bem como tomar parte e fazer-se representar nos res-
pectivos órgãos sociais e praticar todos os actos necessários para
tais fins.

ARTIGO 5.º

Capital social e suprimentos

1 � O capital social é de 5000 euros, que se encontra integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes
quotas:

a) Uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Bruno Manuel Gomes Botelho;

b) Uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Rui Filipe Damas Barros.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições que forem fixados pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Transmissão de quotas

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios.
2 � A transmissão, total ou parcial, de quotas a terceiros depen-

de do consentimento da sociedade.
3 � Na cessão de quotas a terceiros, os sócios não cedentes go-

zam do direito de preferência na aquisição na proporção das suas
quotas.

4 � A infracção do disposto nos números anteriores torna inefi-
caz, que em relação à sociedade, quer em relação aos sócios, a trans-
missão, total ou parcial, da quota em questão, sem prejuízo do dis-
posto na alínea e) do n.º 1 do artigo 7.º

5 � Em caso de falecimento do 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 por terceiro.

6 � No caso previsto no número anterior, a contrapartida da
amortização ou aquisição será equivalente ao valor de liquidação.
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ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � Além do caso previsto no n.º 5 do artigo anterior, a socie-
dade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Acordo com o sócio;
b) Falência ou insolvência do titular da quota, judicialmente de-

clarada;
c) Penhora, arresto ou outro tipo de apreensão judicial da

quota;
d) Oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Incumprimento pelo respectivo titular de qualquer das disposi-

ções deste pacto social, designadamente transmissão da quota com
violação do disposto no artigo 6.º, bem como das deliberações da
assembleia geral;

f) Adjudicação ao cônjuge por partilha subsequente ao divórcio;
g) Concorrência desleal.

ARTIGO 8.º

Valor da quota amortizada

A contrapartida da amortização da quota será:
a) Nos casos previstos na alínea a) do artigo 7.º, o valor que

acordaram;
b) Nos casos previstos nas alíneas b) e c), o que a lei impuser;
c) Nos restantes casos, o seu valor nominal.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, eleitos e livremente exonerados por deliberação dos só-
cios.

2 � Os gerentes prestarão ou não caução e serão ou não remune-
rados, conforme for deliberado pela assembleia geral.

3 � Os gerentes exercerão os poderes destinados a assegurar a
gestão e a representação da sociedade, com a observância da lei e
sem prejuízo das disposições dos presentes estatutos, e ainda dentro
dos limites que forem estabelecidos por deliberação dos sócios.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores
da sociedade para os fins e com os poderes que constarem dos
respectivos instrumentos de representação, os quais serão outor-
gados pelo gerente ou gerentes com poderes para obrigar a socie-
dade.

5 � Nos seus actos e contratos, a sociedade ficará obrigada pela
assinatura de qualquer um dos seus gerentes.

6 � Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade
em actos ou negócios estranhos aos negócios sociais.

7 � Ficam nomeados gerentes os sócios, Bruno Manuel Gomes
Botelho e Rui Filipe Damas Barros.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

1 � Salvo se a lei impuser forma especial, a convocação das as-
sembleias gerais será efectuada por meio de carta registada, dirigida
ao sócio, para o endereço constante dos registos sociais, e expedida
com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar na assembleia geral,
seja ordinária, extraordinária ou universal, ou em deliberações por
escrito, mantendo-se válido o mandato conferido para o efeito en-
quanto não for revogado.

3 � As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria dos
votos.

ARTIGO 11.º

Resultados do exercício

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � As contas do exercício encerrar-se-ão com referência a 31

de Dezembro de cada ano e serão submetidas pela gerência à apreci-
ação dos sócios, conjuntamente com o relatório de gestão e a pro-
posta sobre aplicação ou tratamento de resultados.

3 � Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem para o
fundo de reserva legal, sempre que a tal houver lugar, terão o desti-
no que lhes for dado em assembleia geral.

4 � Os sócios poderão deliberar a distribuição antecipada dos
lucros.

Disposições transitórias

ARTIGO 12.º

Levantamento do capital social

Os gerentes nomeados ficam desde já autorizados a proceder ao
levantamento do capital social depositado no Banco BPI para fazer
face às despesas inerentes à constituição e início de actividade da
sociedade.

ARTIGO 13.º

Assunção pela sociedade de negócios anteriores
ao registo

1 � A sociedade, a partir desta data, assume todos os direitos e
obrigações decorrentes dos actos que vierem a ser praticados pela
gerência, em nome desta, no exercício normal da actividade da mesma,
ficando desde já a gerência autorizada a celebrar os negócios jurídi-
cos que se afigurem necessários ou convenientes à prossecução dos
fins sociais.

2 � Nos actos e contratos anteriores ao registo, a sociedade fi-
cará obrigada pela assinatura de ambos os gerentes.

Sócios:
1) Bruno Miguel Gomes Botelho;
2) Rui Filipe Damas de Sarros.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 1000239110

DATACOMP � SISTEMAS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1880/910118; identificação de pessoa colectiva n.º 501812644;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 19/20010817.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua do Dr. José Espírito Santo, lote

1-A, freguesia de Santa Maria dos Olivais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000239289

ESCOLA DAS CIÊNCIAS NATURAIS
E HOMEOPÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8726/991227; identificação de pessoa colectiva n.º 502895608;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17; número e data da apresenta-
ção: 9/20020412.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Armindo Custódio Mendonça

Caetano, por ter renunciado em 22 de Março de 2002.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000239287

DATACOMP � SISTEMAS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1880/910118; identificação de pessoa colectiva n.º 501812644;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 29; números e
data das apresentações: 24 e 25/20020128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da administradora Teresa Maria dos Santos

Alves Antunes Gonçalves, por ter renunciado com efeitos a partir
de 31 de Dezembro de 2000.
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Nomeação de um administrador para o quadriénio em curso de
2000-2003 por deliberação de 21 de Março de 2001.

Joaquim Manuel Rodrigues Fialho, Rua de Fernando Farinha, 3,
Casal das Palmeiras, Arrentela, Seixal.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000239285

ESPAÇO QUARENTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5687/960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503555967;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 18/20020416.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 5 024 100$, em dinheiro e subscrito pelos actuais acci-

onistas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e divide-se em 10 000 ac-
ções com o valor nominal de 5 euros cada uma, podendo ser repre-
sentado por títulos de 1, 10, 50, 100 e 1000 acções.

2 � O capital social encontra-se integralmente realizado pelas
entradas em dinheiro efectuadas pelos accionistas.

3 � As acções poderão ser nominativas e ou ao portador, reci-
procamente convertíveis.

4 � A conversão depende de deliberação da assembleia geral to-
mada por maioria.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Rua-
no. 1000239283

BANCO EXPRESSO ATLÂNTICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6N 919/970925; identificação de pessoa colectiva n.º 502257520;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 46 e inscrições n.os 48 e 49; núme-
ros e data das apresentações: 40, 42, 43 e 44/20020313.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções dos vogais do conselho de administração José

Luís Nogueira de Brito, Pedro Manuel Rocha Líbano Monteiro e Rui
Manuel Morganho Semedo, por renúncia, respectivamente, em 28
de Novembro de 2001, 16 de Dezembro de 2001 e 3 de Janeiro de
2002.

Designação de vogal do conselho de administração, por coopta-
ção, em 17 de Dezembro de 2001, de António Manuel Duarte Go-
mes Ferreira, Rua do Pinhal, 14, Livramento, São João do Estoril.

Ratificada em 11 de Março de 2002.
Prazo: triénio de 2001-2003.
Designação de vogal do conselho de administração, por coopta-

ção, em 15 de Fevereiro de 2002, de António Emídio Leal Pereira
Dias, Rua do Sacramento de Borges, 33, 9.º, direito, Lisboa.

Ratificada em 11 de Março de 2002.
Prazo: triénio de 2001-2003.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000239281

BANCO EXPRESSO ATLÂNTICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6N 919/970925; identificação de pessoa colectiva n.º 502257520;
inscrição n.º 50; número e data da apresentação: 42/20020422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deliberação de manutenção de domínio total.
Data da deliberação: 18 de Março de 2002.

Sociedade dominante: Banco Comercial Português, Sociedade Aber-
ta, Praça de D. João I, 28, Porto.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000239279

ÉBANO E MARFIM � AFINAÇÕES E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8498/990908; identificação de pessoa colectiva n.º 502585579;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 30/20020125.

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 abaixo

mencionados em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas de 2500 euros, pertencentes aos sócios, Paulo Lamas Pimen-
tel e Maria Delfina Xarepe Rosado Pimentel.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João Rua-
no. 1000239277

ALEXANDRA & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 733/20020121; identificação de pessoa colectiva
n.º 505895412; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20020121.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Alexandra & Lemos, L.da, e vai ter a
sua sede na Rua de José Ricardo, 28, freguesia de São Jorge de Arroi-
os, concelho de Lisboa.

2.º

A sociedade tem como objecto social papelaria, tabacaria e livra-
ria.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos
valores nominais de 2500 euros cada uma, uma de cada sócio, Eduardo
Luís Oliveira Lemos e Alexandra Fernandes Simões dos Santos Le-
mos.

4.º

A cessão ou transmissão de quotas, bem como a sua divisão, de-
pendem do consentimento da sociedade, excepto quando forem efec-
tuadas em benefício de sócio, tendo estes direito de preferência na
cessão a estranhos.

5.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota por acordo dos
sócios, bem como nos casos de insolvência ou falência do seu titu-
lar, arresto, arrolamento ou penhora de quota, venda ou adjudicação
judiciais.

2 � A contrapartida da amortização será o que para a quota
amortizada resultar do último balanço social aprovado.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionado em seis prestações semestrais, de valor igual.

6.º

A administração e representação da sociedade incumbe a am-
bos os sócios, Eduardo Luís Oliveira Lemos e Alexandra Fernan-
des Simões dos Santos Lemos, que, desde já, ficam nomeados ge-
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rentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ 1.º Porém, o cargo exercido pelo sócio Eduardo Luís Oliveira
Lemos não será remunerado.

§ 2.º Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.

7.º

1 � No caso de falecimento de um sócio, a sociedade adquirirá
ou amortizará a quota, se os respectivos herdeiros não procederem
à sua atribuição a um só titular, em acto de partilha a realizar dentro
de seis meses a contar da ocorrência do óbito, facto de que se dará
conhecimento à sociedade.

2 � O valor da aquisição ou a contrapartida da amortização se-
rão calculados nos termos do artigo 5.º, se outro diverso não for
determinado por lei.

Sócios:
1) Eduardo Luís Oliveira Lemos;
2) Alexandra Fernandes Simões dos Santos Lemos.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 1000239109

AUTO TÁXIS FERNANDO AIBEO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 456/20011001; identificação de pessoa colectiva
n.º 505775573; inscrição n.os 2 e 3; números e datas das apresenta-
ções: 3/20020221 e 57 � compl./20030320.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução, em 13 de Fevereiro de 2002.
Mais certifico:
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 1000239107

DITAMODA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2023/910318; identificação de pessoa colectiva n.º 501768661;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20020325.

Certifico o que foi registado seguinte:
Reforço e remodelação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios na pro-

porção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2000 euros, do sócio Fernando José de Sousa e Conceição Carvalho;
uma de 2000 euros, pertencente à sócia Maria João Casimiro Na-
morado Aguiar Sousa Carvalho, e uma de 1000 euros, pertencente à
sócia Maria Benedita Rodrigues Teles Veloso.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 2006377523

DATA SALES ON TIME � SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 447/20010927; identificação de pessoa colectiva

n.º 505770881; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 29 e 30/20020220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da administradora Maria Antónia Corrêa de

Barros Cardoso de Menezes Gomes Teixeira, por ter renunciado em
4 de Janeiro de 2002.

Mais certifico:
Nomeação de administrador por deliberação de 7 de Janeiro de

2002.
Tiago Albuquerque de Morais Sarmento, Rua de D. Estefânia, 40,

5.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Elisabete
Gomes Coelho da Silva. 1000239106

ARTE & MELO II � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7208/980123; identificação de pessoa colectiva n.º 504057782;
data da inscrição: 14062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 1000238834

ANDRÉ ESPINHO � ARQUITECTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 228/20010706; identificação de pessoa colectiva
n.º 505558025; data da inscrição: 14062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 1000238831

ARMÉNIO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 509/791126; identificação de pessoa colectiva n.º 500904499;
data da inscrição: 14062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 2005929670

DIRENO � CENTRO MÉDICO DE REABILITAÇÃO
ORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 480/780725; identificação de pessoa colectiva n.º 500774501;
data da inscrição: 14062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 2005929689

BAPTISTAS & SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9084/220918; identificação de pessoa colectiva n.º 500512825;
data da inscrição: 14062002.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 2005929786

AUMAR � MATERIAIS DE CANALIZAÇÕES
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 378/710715; identificação de pessoa colectiva n.º 500033730;
data da inscrição: 14062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 1000238867

ARMÁPAGO � COMÉRCIO DE OBJECTOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8605/991027; identificação de pessoa colectiva n.º 504963085;
data da inscrição: 28062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 1000238866

DOÇURAS � PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2739/911230; identificação de pessoa colectiva n.º 502670517;
data da inscrição: 14062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Fernandes. 2005929778

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GLOBAL N � SOFTWARE E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 377/20000724; identificação de pessoa colectiva
n.º 505012383; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2, averbamento n.º 1
à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
19 e 19 (OF.) e 20/20021022.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do presidente do conselho de administração

Luís Miguel Quita Cardoso Oliveira, por ter renunciado em 25 de
Outubro de 2001.

Cessação de funções do vogal do conselho de administração José
Manuel Traboco Espinhosa Seixas, por ter renunciado em 15 de
Outubro de 2001.

Nomeação de dois membros do conselho de administração para o
triénio em curso de 2000-2002, por deliberação de 26 de Outubro
de 2001.

Presidente: Pierre Marie Eric Van den Broek d�Obrenan, 7 Bis,
Rue Alexis Fourcault, Versailles, França;

Vogal: Maria da Luz da Silva Pereira dos Penedos, Avenida do
Dr. António Rodrigues Manito, Setúbal.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000239105

JMR � GESTÃO DE EMPRESAS DE RETALHO,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 423/871217; identificação de pessoa colectiva n.º 501917101;
inscrição n.º 40; número e data da apresentação: 68/20020314.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o

triénio de 2002-2004, por deliberação de 11 de Janeiro de 2002.
Conselho de administração:
Presidente: Francisco Manuel de Castro Soares dos Santos;
Administrador-delegado: Pedro Manuel de Castro Soares dos San-

tos;
Vogais:
Maarten Johan Dorhout Mees;
Adriaan Michiel Meurs;
Johannes Gerhardus Andreae;
Luís Maria Viana Palha da Silva, Calçada do Engenheiro Miguel

Pais, 15, Lisboa; e
José Luís Clemente Quinta, Bairro da Calçada dos Mestres, Rua

Nove, 4, Lisboa;
Fiscal único: Bernardes, e Sismeiro & Associados, SROC;
Suplente: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associado,

SROC, Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000239291

FRANCEVAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 715/20001127; identificação de pessoa colectiva
n.º 504846272; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 20/20020927.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Pascoal de Melo, 3, 1.º, sala

1.3, freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2003. � A Escriturara Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000239235

GUST DCJ � EQUIPAMENTOS E FORMAÇÃO
NÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 797/20001220; identificação de pessoa colectiva
n.º 505196522; inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 14/20021203.

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 de sede para a Avenida de Brasília, Núcleo de Apoio
à Náutica de Recreio, módulo 1, freguesia de Santa Maria de Belém,
em Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000239234

NEWINCO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 886/20010112; identificação de pessoa colectiva
n.º 505036240; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/20021209.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida de Elias Garcia, 137, 4.º, fre-

guesia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2003. � A Escrituraria Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000239233

GLOBAL PISO � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 677/20001114; identificação de pessoa colectiva
n.º 505211050; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 24/
20021018.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 35 000 euros, realizado em dinheiro pelos sócios abaixo

mencionados, com as quantias, respectivamente, de 30 000 euros e
5000 euros.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
85 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
70 000 euros, pertencente à sócia Domewatch, Ltd., e outra de
15 000 euros, pertencente ao sócio José Luís de Carvalho Venân-
cio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000239232

KAPYDERM � LABORATÓRIOS DE COSMÉTICOS
DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 710/20001124; identificação de pessoa colectiva
n.º 505033593; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20001124.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de KAPYDERM � Labora-
tórios de Cosméticos de Portugal, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Doutor Júlio Dantas, 4, 4.º, direito, freguesia de São Sebastião da
Pedreira, Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe, podendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais, esta-
belecimentos, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção, em qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação, distribuição e comer-
cialização de produtos cosméticos capilares, faciais e corporais, pro-
dutos dermatológicos, produtos dietéticos e naturais.

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

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma no
valor nominal de 2750 euros, na titularidade do sócio Laborató-
rios Kapyderm, SL, e três de 750 euros cada uma, pertencentes,
respectivamente, aos sócios Miguel Ángel Aguilar Bazo, Dina
Maria Pinheiro Alho de Abreu Cotrim e Maria do Céu Horta
Martins Garcia.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao não sócio Pastor To-
más Vilaseca Mendoza e à sócia desta Dina Maria Pinheiro Alho de
Abreu Cotrim, que ficam desde já nomeados gerentes

2 � A assembleia geral pode designar para gerentes pessoas es-
tranhas à sociedade, podendo, neste caso, ser fixado o período de
duração do respectivo mandato, sem prejuízo da sua livre revogação
a todo o tempo.

3 � A sociedade fica validamente obrigada pela assinatura de dois
gerentes, sendo sempre necessária a assinatura do gerente Pastor
Tomás Vilaseca Mendoza.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores
para a prática de certos e determinados actos.

5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos à sociedade tem de ser auto-
rizada por esta, à qual é reservado o direito de preferência, em pri-
meiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

2 � Se houver mais de um sócio a preferir, a quota será dividida
entre eles na proporção das que ao tempo possuírem.

6.º

1 � A sociedade pode amortizar as quotas se estas forem arrola-
das, arrestadas ou penhoradas.

2 � O valor da amortização é o que resultar do último balanço
aprovado e será pago em quatro prestações trimestrais, iguais e su-
cessivas.

3 � A amortização torna-se eficaz com a comunicação por es-
crito ao sócio excluído.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida para a residência dos sócios com a ante-
cedência mínima de 20 dias.

8.º

No caso de falecimento ou interdição de sócio pessoa singular, a
sociedade continuará com aqueles que tenham direito a sucessão ou
partilha, devendo no entanto estes nomear um, entre si, que a todos
legitimamente represente na sociedade.

9.º

Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente em fianças,
avales e outros semelhantes, ficando, quem o fizer, responsável para
com a sociedade, constituindo-se na obrigação de a indemnizar dos
prejuízos a que der causa.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000239231

INTERCALDAS � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 362/20000717; identificação de pessoa colectiva
n.º 503040738; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 90/
20011227.

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 par-

tes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
de 2500 euros, uma de cada um dos sócios, Berta Maria Gomes
Ricardo Tavares de Figueiredo e Armando Ferreira Tavares de
Figueiredo.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006369172

JOÃO ANTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 408/20000724; identificação de pessoa colectiva
n.º 500562059; inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 4/
20030402.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente por deliberação de 1 de Abril de 2002.
Luís Alberto Veiga, Rua de Oliveira Cardonega, lote 55-A, 3.º,

esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002934444

JÚLIO & AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 388/641123; identificação de pessoa colectiva n.º 500493057;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: 28 e 29/20020411.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Odete Coelho Graça Perei-

ra, por ter renunciado em 14 de Janeiro de 2002.
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to aos artigos 4.º e 6.º e aditado o artigo 10.º
Reforço: 503 615$, em dinheiro, pelos sócios, em partes iguais.
Teor dos artigos alterados:

4.º

O capital social é de 7500 euros, está integralmente em dinheiro
e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 3750 euros cada uma,
pertencendo cada uma a cada um dos sócios, Luís António Merên-
cio e Bruno Alexandre Duarte Merêncio.

6.º

A administração e gerência da sociedade ficam a cargo de todos
os sócios, os quais ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa
de caução e com ou sem remuneração, conforme for resolvido em
assembleia geral.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura de
um gerente.

§ 2.º Fica proibido o uso da firma em fianças, abonações e letras
de favor e em todos os actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

10.º

1 � Os sócios gerentes que tenham exercido na sociedade duran-
te 10 anos seguidos ou interpolados tais funções têm o direito a
receber da sociedade uma pensão mensal igual à remuneração fixa
que recebiam à data em que cessaram as suas funções por impossibi-
lidade, doença ou invalidez, ou por terem atingido os 65 anos em
exercício e não pretenderem continuar a exercer as funções de ge-
rentes.

2 � As pensões atribuídas são actualizáveis, anualmente, na mes-
ma proporção em que o forem as pensões de reforma da segurança
social aplicáveis ao sector.

3 � O disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 10.º é também aplicável
quando o tempo do exercício das funções de gerente seja inferior a
10 anos, mas superior a cinco, sendo o quantitativo da pensão, nes-
te caso, corresponde ao número de anos de serviço pela décima parte
da remuneração fixa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2003. � A Escrituraria Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000237353

J. CARREIRA & OSÓRIO � CONTABILIDADE
E ASSISTÊNCIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 637/20001031; identificação de pessoa colectiva
n.º 505159686; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 46 e 47/20021108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Eduarda de Madureira Osó-

rio Botelho Fernandes Pinho, por ter renunciado em 16 de Outubro
de 2002.

Nomeação de gerente, por deliberação de 23 de Outubro de 2002.
Carlos Pedro Ramos dos Santos Pinho.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006377582

INLAND � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 635/20001030; identificação de pessoa colectiva
n.º 501347771; inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 4/
20030602.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único para o

quadriénio de 2003-2006, por deliberação de 31 de Março de 2003.
Conselho de administração:
Presidente: Luís Filipe Ferreira Vieira;
Vanda Maria Costa Ribeiro Vieira;
Tiago Miguel Simões Costa Ferreira Vieira;
Manuel Almerindo de Sousa Duarte;
José Manuel Abreu Pereira Gouveia;
Suplente: Paulo Jorge Pimenta Pedro;
Fiscal único: João Augusto & Associados, SROC;
Suplente: João Albino Cordeiro Augusto, revisor oficial de con-

tas.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2001106963

GRASTA (PORTUGAL) � GESTÃO MOBILIÁRIA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 617/20001025; identificação de pessoa colectiva
n.º 503202053; inscrições n.os 8 e 9 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 118 e 119/20011220.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2000 e foi ainda regis-
tado o seguinte:

Reforço, redenominação e renominalização do capital e alteração
do contrato quanto ao artigo 5.º

Reforço: 144,26 euros, realizado quanto a 24,26 em reservas e
quanto a 120 euros em resultados.

Deslocação da sede para o Espaço Chiado, escritório 18, Rua da
Misericórdia, 12, freguesia do Sacramento, Lisboa.

O teor do artigo alterado:

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 60 000 euros encontrando-se integral-
mente realizado e representado por 12 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma, em títulos de 1, 5, 10, 20, 50 e 100 ac-
ções.

2 � Os títulos representativos das acções serão assinados pelo
administrador único, podendo a assinatura ser aposta por chancela.
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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.

2 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2002948941

NAVISOL � SOCIEDADE DE ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 463/20000829; identificação de pessoa colectiva
n.º 505065037; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 38 e 39/20030421.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Adrianus Johannes Maria Schuring,

por ter renunciado em 5 de Fevereiro de 2003.
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 3.º

e 4.º
Reforço: 25 000 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das quotas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma do
valor nominal de 47 500 euros, do sócio Adolfo Oliveira Pereira, e
uma do valor nominal de 2500 euros, da sócia Maria Olanda Vieira
Nunes.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes a sócia Maria Olanda

Vieira Nunes e o sócio Adolfo Oliveira Pereira, já nomeado gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006376357

INFOBUSINESS � DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E SOLUÇÕES GLOBAIS DE ATENDIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 452/20000822; identificação de pessoa colectiva
n.º 504960148; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2
e 3; números e data das apresentações: 14, 15 e 15 (OF.)/20030804.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Carlos Antunes Gonçalves e

António Manuel Seixas Pedroso, por terem renunciado, respectiva-
mente, em 23 de Janeiro de 2003 e 31 de Março de 2003.

Nomeação de gerente por deliberação de 10 de Março de 2003.
António Manuel Oliveira Cabral Serra, Rua de Amaro Monteiro,

5, 3.º, esquerdo, Linda-a-Velha.
Nomeação de gerente por deliberação de 31 de Março de 2003.
Iolanda Maria Rodrigues de Oliveira Costa, Rua de Diu, 30, Ca-

xias.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005970603

IF � IDEIAS FORTES, PRODUÇÃO E GESTÃO
CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 446/20000818; identificação de pessoa colectiva
n.º 505066947; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 21 e 22/20021128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Rui Manuel Guerreiro Penedo,

Pedro Miguel Moreira Luís, Maria da Conceição Alves Amaral e João
Gabriel Álvaro Teixeira Isidoro, por terem renunciado em 7 de
Outubro de 2001.

Nomeação de gerentes por deliberação de 7 de Outubro de 2002.
Carmen Luz Maillo Oliva, Casa do Alto, Quinta da Regateira,

Estrada Nacional n.º 377, Charneca da Caparica.
Patrícia Ester de Carvalho Esteves Fernandes, Avenida de Barbo-

sa du Bocage, 25, 3.º

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Escrituraria Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006376349

IPE � COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 438/20000811; identificação de pessoa colectiva
n.º 504899570; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 21/
20021107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006376322

INTER TRAVEL � OPERADORES TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 727/20001129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504991337; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 9/
20021205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e n.os 1 e 2 do artigo

4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 99 759
euros e 80 cêntimos e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
48 383 euros e 40 cêntimos e outra de 32 421 euros e 86 cêntimos,
pertencentes à sócia Safedata Investments, Ltd.; uma quota do va-
lor nominal de 13 966 euros e 34 cêntimos, pertencente ao sócio
Rogério António Pinto de Melo Moreira, e uma quota do valor no-
minal de 4987 euros e 98 cêntimos, pertencente ao sócio Sérgio
Paulo de Jesus.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, conso-
ante for deliberado em assembleia geral, pertence a um ou mais ge-
rentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e documen-
tos será necessária a assinatura de um qualquer gerente.

3 � É proibido à gerência obrigar a sociedade em fianças, abona-
ções, letras de favor e actos ou contratos estranhos ao seu objecto
social, salvo se for no interesse e em benefício da sociedade de que
esta seja sócia ou em que participe.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000238830

INTER TRAVEL � OPERADORES TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 727/20001129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504991337; inscrição n.os 5 e 6; números e data das apresenta-
ções: 38 e 39/20020304.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente por deliberação de 21 de Fevereiro de 2002.
Rogério António Pinto de Melo Moreira.
Redenominação do capital e alteração do contrato quanto ao ar-

tigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 99 759
euros e 58 cêntimos e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
48 383 euros e 40 cêntimos, pertencente ao sócio Horácio Paulo
Gomes de Araújo Borges da Silva; outra de 13 966 euros e 34 cên-
timos, pertencente ao sócio Rogério António Pinto de Melo Mo-
reira; outra de 4987 euros e 98 cêntimos, pertencente ao sócio Sér-
gio Paulo de Jesus, e outra de 32 421 euros e 86 cêntimos,
pertencente ao sócio Rui Carlos Fraga Simões Fontes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000238826

INTER TRAVEL � OPERADORES TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 727/20001129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504991337; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 46/20020205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Rui Carlos Fraga Simões Fontes,

por ter renunciado em 14 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000238825

I. F. H. I. � INSTALAÇÕES DE FLUIDOS HOSPITALARES
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 427/20000807; identificação de pessoa colectiva
n.º 502264543; número e data da inscrição: 16/20011217.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2000.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000239104

INLAND � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 635/20001030; identificação de pessoa colectiva
n.º 501347771; número e data da inscrição: 26/20030602 

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas consolidadas referente ao ano
2001 e prestação de contas simples e consolidadas referentes ao ano
2002.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000239260

INLAND � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 635/20001030; identificação de pessoa colectiva
n.º 501347771; número e data da inscrição: 25/20021029.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do Car-
mo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000239259

IMAGEM RADIOLÓGICA E ECOGRAFIA I. R. E., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 190; identificação de pessoa colectiva n.º 501972463; núme-
ro e data da inscrição: 8/020924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239258

INÁCIO & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 791; identificação de pessoa colectiva n.º 500723710; núme-
ro e data da inscrição: 7/020925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239257

L. PEREIRA & PEREIRA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 679; identificação de pessoa colectiva n.º 500844020; núme-
ro e data da inscrição: 13/020925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239256

NUNO & HIGINO � SERVIÇOS PROFISSIONAIS
DE PRÉ-IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 607; identificação de pessoa colectiva n.º 505709805; núme-
ro e data da inscrição: 2/020930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239255

GARRUNCHO � ESCOLA DE ACTIVIDADES
NÁUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 768; identificação de pessoa colectiva n.º 505789965; núme-
ro e data da inscrição: 2/020925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239254
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JPN � TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 876; identificação de pessoa colectiva n.º 505292157; núme-
ro e data da inscrição: 2/020930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239253

FERNANDA PEREIRA, IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 200; identificação de pessoa colectiva n.º 505313227; núme-
ro e data da inscrição: 3/021001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239252

LUXOMOR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO,
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9519; identificação de pessoa colectiva n.º 504603337; número
e data da inscrição: 5/021002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239251

JOMA JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 348; identificação de pessoa colectiva n.º 501063625; núme-
ro e data da inscrição: 22/020912.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2002098352

LEAL DO PAÇO � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 205; identificação de pessoa colectiva n.º 504606425; núme-
ro e data da inscrição: 5/020924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2002098310

NUNES, ROSA & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 089; identificação de pessoa colectiva n.º 500204764; núme-
ro e data da inscrição: 11/020924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2000970907

FIGUEIREDO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 821; identificação de pessoa colectiva n.º 500115575; núme-
ro e data da inscrição: 18/020925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2001235720

JÚLIO & LÚCIA PILOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 390; identificação de pessoa colectiva n.º 500710449; núme-
ro e data da inscrição: 5/020925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2002098344

IMOFLOR, ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO
IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 502; identificação de pessoa colectiva n.º 501991808; núme-
ro e data da inscrição: 13/020925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2002098387

J. LINO FERNANDES � CONSULTORIA
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 806; identificação de pessoa colectiva n.º 505846314; núme-
ro e data da inscrição: 2/020926.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2001104545

LISBOATUR � AGÊNCIA TURÍSTICA DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 266; identificação de pessoa colectiva n.º 501084525; núme-
ro e data da inscrição: 8/020926.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2001104537
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GRANCONTA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 685; identificação de pessoa colectiva n.º 501080414; núme-
ro e data da inscrição: 11/020926.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2002098360

NELCO � COMÉRCIO E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 64 580; identificação de pessoa colectiva n.º 501757589; núme-
ro e data da inscrição: 8/020726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2002098379

HERMÉS INTERNACIONAL PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 099; identificação de pessoa colectiva n.º 505037416; núme-
ro e data da inscrição: 2/020930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2001109121

JOÃO ROCHA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9685; identificação de pessoa colectiva n.º 504778447; número
e data da inscrição: 3/020930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2005931993

FRANCISCO MARQUES PEREIRA � CONSULTORIA
FINANCEIRA E ECONÓMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9343; identificação de pessoa colectiva n.º 504460501; número
e data da inscrição: 4/020930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2005931985

JORGE & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 001; identificação de pessoa colectiva n.º 500472920; núme-
ro e data da inscrição: 17/020930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2002098328

FINASA � APOSTAS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6684; identificação de pessoa colectiva n.º 503754927; número
e data da inscrição: 8/020930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239250

ILDEFONSO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2785; identificação de pessoa colectiva n.º 502684828; número
e data da inscrição: 7/020930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239249

JOSÉ SIMÕES NEVES � GABINETE
DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4307; identificação de pessoa colectiva n.º 503086797; número
e data da inscrição: 7/020930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239248

IMOSERVIÇOS � SERVIÇOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1023; identificação de pessoa colectiva n.º 502239735; número
e data da inscrição: 15/020930.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239246

LUSOLISTA � PUBLICIDADE GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9475; identificação de pessoa colectiva n.º 504695871; número
e data da inscrição: 10/021001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2000982603
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FUTURMARK � PUBLICIDADE E PROMOÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7607; identificação de pessoa colectiva n.º 504024272; número
e data da inscrição: 5/021001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2000982611

LOURENÇO MIGUEL TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1589; identificação de pessoa colectiva n.º 501150684; número
e data da inscrição: 13/021002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239247

KOBAYASHI � INSTITUTO DE TERAPIA
RYODORAKU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5552; identificação de pessoa colectiva n.º 503425222; número
e data da inscrição: 7/021002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 2005931969

LISBOMBAS � DISTRIBUIDORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 625; identificação de pessoa colectiva n.º 501610278; núme-
ro e data da inscrição: 17/021002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239245

JOSÉ INÁCIO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 212; identificação de pessoa colectiva n.º 501580719; núme-
ro e data da inscrição: 7/021001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239244

IRMÃOS FALÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 635; identificação de pessoa colectiva n.º 500504091; núme-
ro e data da inscrição: 9/021001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239243

GONZALEZ & ANTON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 700; identificação de pessoa colectiva n.º 500129274; núme-
ro e data da inscrição: 17/021001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239242

LUBRASOFT � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3868; identificação de pessoa colectiva n.º 502970880; número
e data da inscrição: 7/021001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239241

IGROZEZERE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5160; identificação de pessoa colectiva n.º 503321400; número
e data da inscrição: 7/021001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 1000239240

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SPORT LISBOA E BENFICA, S. A. D.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 094; identificação de pessoa colectiva n.º 504882066; número
e data da entrada: 15 379/031001.

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.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005031640

URBIGARDEN � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 265; identificação de pessoa colectiva n.º 505713187; número
e data da entrada: 15 418/031001.

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.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005978256
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TERMOVENTIL � SOCIEDADE TÉCNICA
DE AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 977; identificação de pessoa colectiva n.º 500282773; número
e data da entrada: 15 394/031001.

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.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005045683

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 790; identificação de pessoa colectiva n.º 500400997; número
e data da entrada: 15 377/031001.

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 e contas consolidadas.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005031658

TRANSEUROPEIA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7701; identificação de pessoa colectiva n.º 503953172; número
e data da entrada: 15 402/031001.

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.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005031747

SOCIEDADE DE CARPINTARIAS CENTRAL
DO LUMIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 919; identificação de pessoa colectiva n.º 500264350; número
e data da entrada: 15 393/031001.

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.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2000974490

REDITUS GESTÃO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7284; identificação de pessoa colectiva n.º 503800708; número
e data da entrada: 15 375/031001.

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.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005031666

TABACARIA LUSITÂNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7559; identificação de pessoa colectiva n.º 500278300; número
e data da entrada: 15 395/031001.

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.

2 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005855910

SOGUSI � SOCIEDADE DE COMÉRCIO,
REPRESENTAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 147/240311; identificação de pessoa colectiva n.º 500132399.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o contrato de sociedade, cujo teor é o seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21 � Apresentação n.º 26/
030923.

Cessação de funções de Ana Cristina Costa Neves Santos Silva
Pereira da Silva, por renúncia, em 1 de Fevereiro de 2003.

Inscrição n.º 23 � Apresentação n.º 27/030923.
Designação de gerente, em 14 de Março de 2003, de Maria Mi-

guel Costa Neves Santos Silva Jarnac de Freitas.

Mais se certifica que pela entrada n.º 14 978, de 23 de Setembro
de 2003, foram depositados os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005027855

SIIF ENERGIES (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 368/010326; identificação de pessoa colectiva n.º 505221101;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/030729.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital de 200 000 euros para 400 000 euros e altera-
ção do contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
380 000 euros, pertencente à sócia SIIF ENERGIES, S. A., e outra
no valor nominal de 20 000 euros, pertencente à sócia
CAMBENERG � Consultadoria de Ambiente e Energia, L.da

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003272976

RESICONSTRUÇÃO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8919; identificação de pessoa colectiva n.º 504343874; número
e data da entrada: 15 076/030924.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes às prestações
de contas dos anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001172460
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RODRIGUES & TRIGUEIROS � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7510; identificação de pessoa colectiva n.º 503870900; número
e data da entrada: 15 043/030924.

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.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005883735

WUNDERMAN CATO JOHNSON (PORTUGAL) 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIRECTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 599; identificação de pessoa colectiva n.º 501998683; número
e data da entrada: 15 044/030924.

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.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005973912

TELEPRI � TELECOMUNICAÇÕES
PRIVADAS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4519; identificação de pessoa colectiva n.º 503039543; número
e data da entrada: 15 020/030924.

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.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002697981

SURGICARE � UNIDADES DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 879; identificação de pessoa colectiva n.º 505294290; número
e data da entrada: 15 022/030924.

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.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002697990

REGRÍCOLA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3719; identificação de pessoa colectiva n.º 502838566; número
e data da entrada: 15 019/030924.

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.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002697957

TRAVESSA DO ALECRIM � SOCIEDADE
DE EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 938; identificação de pessoa colectiva n.º 506225395; número
e data da entrada: 15 071/030924.

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.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005049425

RADICAL � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4783; identificação de pessoa colectiva n.º 503097195; número
e data da entrada: 15 069/030924.

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.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002699976

TRINEL � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1521; identificação de pessoa colectiva n.º 501193430; número
e data da entrada: 14 930/030922.

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.

29 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005027049

ROCHA-MAR � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 144/650914; identificação de pessoa colectiva n.º 500728070.

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

Inscrição n.º 21 � Apresentação n.º 20/030923.
Designação dos órgãos sociais, em 2 de Janeiro de 2003.
Período: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração:
Presidente: Robert Ferdinand Bachmann, casado, residente na Rua

de Tomás Ribeiro, 6, 6.º, esquerdo, Lisboa;
Vogais: Maria da Graça Xavier da Fonseca e Costa Bachmann,

casada, residente na Rua de Tomás Ribeiro, 6, 6.º, esquerdo, Lisboa,
e José Augusto Poças Ferreira, casado, residente na Rua da Confra-
ria, 26, Reguengo do Fetal.

Conselho fiscal:
Presidente: Fernando Reis Dias, casado, residente na Avenida de

Columbano Bordalo Pinheiro, 57, 4.º, F, Lisboa;
Vogais: Braga & Costa, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-

tas, com sede na Praça do Dr. Nuno Pinheiro Torres, 9, cave, Lis-
boa, e João Augusto Saramago Aires da Mata, casado, Rua de Passos
Manuel, 89, 6.º, esquerdo, Lisboa;

Suplente: António Joaquim Gomes da Costa, casado, residente na
Avenida do Movimento das Forças Armadas, 90, 2.º, esquerdo, Sin-
tra, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041491
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TRANSPORTES J. F. ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 635/030828; identificação de pessoa colectiva n.º 505364883;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/030828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 1.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes J. F. Rocha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Azinhaga do Vale Fundão,
letras FMP, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005959529

O VERDINHO � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 652/030905; identificação de pessoa colectiva n.º 506139301;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o contrato de sociedade, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma O Verdinho � Restauração, L.da, e
tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Salitre, 193-A, freguesia de
São Mamede.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: actividade hoteleira e restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma de 4500 euros, pertencente ao
sócio Martim Abreu de Torres Fevereiro, e uma de 500 euros, per-
tencente ao sócio Tomás de Abreu Torres Fevereiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, competem ao sócio Martim
Abreu de Torres Fevereiro, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005972037

TORRE ZEN � ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 271/030318; identificação de pessoa colectiva n.º 506500721;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/030318.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o contrato de sociedade, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A sociedade adopta a denominação de Torre Zen � Admi-
nistração de Investimentos Imobiliários, S. A.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 72,
7.º, C, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa,
mas poderá ser transferida por mera deliberação do conselho de
administração dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá constituir sucursais, delegações, agências ou qualquer outra
forma local de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto o arrendamento, exploração e
gestão de bens imóveis, incluindo a aquisição de quaisquer direitos,
móveis ou imóveis, conforme necessário para os referidos fins, a
prestação de serviços de administração e consultoria por referência
a empreendimentos e projectos imobiliários próprios ou alheios.

2 � A sociedade poderá ainda participar no capital social de ou-
tras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 4.º

Capital

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, representado por 50 000 acções com o valor
nominal de 1 euro cada.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000 ou múltiplos de 1000 acções, ou por títulos repre-
sentativos de qualquer número de acções caso tal seja determinado
pelo conselho de administração como sendo do interesse da socie-
dade. Os títulos serão assinados, podendo as assinaturas ser por chan-
cela, por dois administradores.

3 � Por deliberação do conselho de administração, o capital so-
cial poderá ser aumentado, uma ou mais vezes, até ao montante
máximo de 1 000 000 de euros em numerário, devendo o conselho
de administração estabelecer as condições de subscrição, nomeada-
mente, o diferimento das entradas e a classe das acções a ser emiti-
das.

4 � Os accionistas terão direito de preferência na subscrição dos
aumentos do capital social da sociedade realizados em dinheiro, pro
rata às respectivas participações no capital social.

ARTIGO 5.º

Acções

As acções da sociedade serão nominativas, escriturais ou materiali-
zados em títulos.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções � Direitos de preferência

1 � A transmissão de acções entre accionistas ou a favor de so-
ciedades suas afiliadas é livre e não requer o consentimento prévio
dos restantes accionistas. Para os efeitos supra, uma afiliada de um
accionista é definida como uma sociedade na qual o accionista dete-
nha, directa ou indirectamente, mais de 50 % do capital social e ou
dos direitos de voto, ou uma sociedade que detenha, directa ou indi-
rectamente, mais de 50 % do capital social e ou dos direitos de voto
do referido accionista, conforme for o caso.

2 � Caso algum dos accionistas pretenda vender todos ou parte
das suas acções na sociedade a um terceiro que não seja uma socie-
dade afiliada conforme acima definida, os restantes accionistas te-
rão um direito de preferência na aquisição de tais acções. Para o
efeito, o accionista cedente deverá primeiro oferecer tais acções aos
restantes accionistas pelo mesmo preço e sob os demais termos e
condições acordados com tal terceiro de boa-fé, através de notifica-
ção escrita, da qual deverá constar o preço, termos e condições da



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 280 � 4 de Dezembro de 2003 26 026-(81)

proposta venda de acções, bem como a quantidade de acções a se-
rem vendidas.

3 � Os restantes accionistas poderão aceitar a acima menciona-
da oferta a qualquer momento dentro do prazo de 60 dias a contar
da data de recepção da oferta de venda, através de notificação escri-
ta do accionista cedente, caso em que as acções deverão ser adquiri-
das por tais accionistas pro rata as respectivas participações no
capital social da sociedade.

4 � Caso os restantes accionistas não pretendam exercer o seu
direito de preferência ou caso a oferta não compreenda a totalidade
das acções a serem vendidas, o accionista cedente deverá então so-
licitar o consentimento da sociedade à proposta de transmissão de
acções a terceiros.

5 � As acima mencionadas limitações à livre transmissão das
acções da sociedade deverão ser devidamente averbadas nos títulos
representativos das acções.

ARTIGO 7.º

Prestações acessórias e suprimentos

1 � A sociedade poderá exigir aos accionistas prestações acessó-
rias a efectuar gratuitamente, até ao montante máximo de
15 000 000 de euros, nos termos e condições que vierem a ser fixa-
dos por deliberação unânime da assembleia geral.

2 � Os accionistas poderão efectuar suprimentos à sociedade sem
necessidade de deliberação prévia da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Obrigações

A sociedade poderá, após deliberação do conselho de administra-
ção, emitir obrigações, convertíveis ou não, bem como outros ins-
trumentos de dívida negociáveis nos termos previstos na lei.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais de accionistas

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas titulares
das acções com direito de voto, correspondendo um voto a cada
acção.

2 � Os accionistas ou os seus representantes devidamente auto-
rizados poderão estar presentes pessoalmente em qualquer assembleia
geral ordinária ou extraordinária ou ser representados por terceiros.

3 � O mandato acima referido poderá ser concedido por simples
carta-mandato assinada pelo mandante, endereçada ao presidente da
mesa da assembleia geral, da qual deverá constar a agenda da assem-
bleia geral e a identificação completa do representante.

ARTIGO 10.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, salvo quando a lei ou o presente contrato de
sociedade exigirem maioria qualificada ou voto unânime.

2 � As deliberações sobre os seguintes assuntos deverão ser sem-
pre tomadas por voto unânime:

a) Alteração do contrato de sociedade;
b) Aumento ou redução do capital social;
c) Transformação, fusão, cisão, dissolução ou liquidação da socie-

dade.
3 � A assembleia geral poderá deliberar em primeira convocação

desde que estejam presentes, ou devidamente representados, accio-
nistas titulares de, pelo menos, metade do capital com direito de
voto.

4 � A assembleia geral poderá deliberar em segunda convocação
independentemente do número de accionistas presentes, ou repre-
sentados, e independentemente do montante de capital que as res-
pectivas acções representem excepto em deliberações de alteração
do contrato de sociedade, fusão, cisão, transformação, dissolução e
liquidação ou em quaisquer outros assuntos para os quais a lei exija
uma maioria qualificada, casos em que o quórum referido no número
anterior será igualmente aplicável em segunda convocação.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário, nomeados pela assembleia geral por um período de

três anos, sendo permitida a sua reeleição, conforme deliberação da
assembleia geral.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral poderão ser accio-
nistas ou terceiros.

ARTIGO 12.º

Conselho de administração

1 � A administração e a representação da sociedade, em juízo ou
fora dele, competirão a um conselho de administração composto por
três administradores, de entre os quais um será o presidente, eleitos
pela assembleia geral por um período de três anos, sendo permitida
a sua reeleição conforme deliberação da assembleia geral.

2 � Os administradores não serão remunerados, salvo delibera-
ção em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que convocado
pelo seu presidente ou por dois administradores, mas sempre, pelo
menos, duas vezes por ano.

2 � Os membros do conselho de administração poderão fazer-se
representar em qualquer reunião do conselho de administração por
outro administrador.

3 � O quórum das reuniões do conselho de administração é a
maioria dos administradores em exercício.

4 � Excepto quando resulte de forma diferente da lei ou do con-
trato de sociedade, as deliberações do conselho de administração serão
tomadas por maioria simples dos votos dos administradores presen-
tes ou representados.

ARTIGO 14.º

Poderes do conselho de administração

1 � O conselho de administração terá os mais amplos poderes de
gestão e representação da sociedade e, em geral, os poderes para
praticar todos os actos necessários para a prossecução do objecto
social da sociedade.

2 � O conselho de administração tem os necessários poderes para
assegurar a gestão corrente da sociedade e, em particular, para:

a) Celebrar contratos no âmbito e para a prossecução do objecto
social;

b) Adquirir, transmitir ou arrendar bens imóveis;
c) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras equivalentes,

no mercado nacional e ou no mercado internacional, incluindo ga-
rantias bancárias;

d) Abrir e movimentar contas bancárias;
e) Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais;
f) Celebrar quaisquer contratos relativos à exploração e gestão de

bens imóveis, bem como a prestação de serviços de consultoria re-
lativamente a empreendimentos e projectos imobiliários;

g) Adquirir ou alienar bens ou direitos, quer sobre bens móveis,
quer sobre bens imóveis;

h) Adquirir ou alienar participações no capital social de outras
sociedades;

i) Celebrar contratos de locação financeira ou de aluguer de longa
duração relativamente a equipamento ou outros bens.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corren-
te da sociedade em um ou mais dos seus membros, estabelecendo para
o efeito os limites dos poderes delegados, não obstante a sua com-
petência para deliberar sobre os mesmos assuntos.

4 � O conselho de administração pode constituir procuradores
ou mandatários da sociedade para matérias específicas.

ARTIGO 15.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se, nos seus actos e contratos, como se-
gue:

a) Pela assinatura conjunta de dois administradores, sendo que nas
matérias identificadas nas alíneas b), c), g) e h) do n.º 2 do artigo 14.º,
uma das assinaturas tem que ser a do presidente do conselho de ad-
ministração;

b) Pela assinatura de um administrador, nos termos da respectiva
delegação de poderes, nos termos do disposto no artigo 14.º, n.º 3,
supra;

c) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes
específicos para o efeito, nos termos do n.º 4 do artigo 14.º, supra.
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2 � A sociedade poderá ser representada por qualquer membro
do conselho de administração em assembleias gerais de sociedades
nas quais detenha uma participação.

ARTIGO 16.º

Fiscalização

A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por um fiscal
único e um fiscal suplente, os quais serão eleitos para um mandato
de três anos, sem prejuízo de poderem ser reeleitos.

ARTIGO 17.º

Lucros

Os lucros líquidos de cada exercício serão distribuídos como segue:
a) A quantia necessária será aplicada para constituição ou reposi-

ção da reserva legal, conforme exigido por lei;
b) O remanescente ficará à disposição da assembleia geral para

distribuição entre os accionistas proporcionalmente às respectivas
acções detidas e ou para aplicação em outras reservas necessárias ao
desenvolvimento do objecto da sociedade.

ARTIGO 18.º

Disposições transitórias

1 � São desde já designados os seguintes membros dos órgãos
sociais para o triénio de 2003-2005:

Conselho de administração:
Presidente: Martin Anton Mcguire, casado, residente em

4 Gilmourd Road EH16 5NF, Edimburgo, Reino Unido;
Administrador: Victor Marcelino Salamanca Carrasco, casado,

residente na Avenida de 5 de Outubro, 72, 7.º, C, Lisboa;
Administradora: Eulália Ilhata Fernandes, casada, residente no

Cartaxo, na Quinta do Chinguya, sítio das Laranjeiras, Cartaxo.
Assembleia geral:
Presidente: Pedro Sáragga Leal, casado, com domicílio na Ave-

nida da Liberdade, 224, em Lisboa;
Secretária: Sofia Gomes da Costa, solteira, maior, com domicílio

na Avenida da Liberdade, 224, em Lisboa.
Fiscalização:
Efectivo: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 39, com sede em Lis-
boa, na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C, freguesia do Coração de
Jesus, representada por Abdul Nasser Abdul Sattar, revisor oficial de
contas n.º 958, casado, residente na Rua de Amélia Rey Colaço, 6,
6.º, direito, Urbanização da Portela, Sacavém, ou representada por
César Abel Rodrigues Gonçalves, casado, residente na Rua de Ber-
nardo Santareno, 27, Casais de Mem Martins, Mem Martins;

Suplente: Belarmino Gonçalves Martins, revisor oficial de contas
n.º 441, casado, residente na Praceta dos Cedros, 24, Casal da
Carregueira, Belas.

2 � A sociedade, pelo presente acto, assume os custos de consti-
tuição, incluindo os relacionados com o presente acto notarial, pu-
blicações e registo.

3 � A sociedade pelo presente assume todos os direitos e obriga-
ções decorrentes do contrato-promessa de compra e venda celebra-
do no dia 17 de Dezembro de 2002, relativamente à aquisição das
acções representativas da totalidade do capital social da sociedade
Torre dos Oceanus � Investimentos Imobiliários, S. A., celebrado
pelo seu accionista. A sociedade assume igualmente o compromisso
de total reembolso ao seu accionista de todos os custos e despesas
(incluindo os montantes pagos por conta do preço de aquisição das
supra referidas acções) incorridas e emergentes no âmbito do con-
trato identificado neste n.º 3.

4 � Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 277.º
do Código das Sociedades Comerciais, qualquer dos membros do con-
selho de administração está expressamente autorizado a levantar o
montante correspondente ao capital social da sociedade depositado
no Banco Espírito Santo, S. A.

5 � Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 14.º e na alínea b)
do n.º 1 do artigo 15.º, os membros do conselho de administração
estão expressamente autorizados a praticar todos os actos e con-
tratos necessários ou convenientes à prossecução do objecto da so-
ciedade entre a presente data e a data do registo da sociedade na
Conservatória do Registo Comercial, em particular a praticar, em
nome e representação da sociedade, os seguintes actos e ou con-
tratos:

a) Adquirir, de forma original ou através de cessão, quaisquer ac-
ções ou participações no capital social de qualquer sociedade portu-
guesa, pelo preço e demais termos e condições contratuais que en-

tendam mais convenientes, tendo para esse efeito os necessários
poderes para assinar a necessária documentação, incluindo qualquer
contrato de compra e venda ou contrato de cessão, bem como toda
a documentação conexa e escritura públicas;

b) Representar a sociedade, após a aquisição de acções ou partici-
pações supra referidas na alínea a), em assembleias gerais das socie-
dades das quais a sociedade seja accionista ou sócia, quer extraordi-
nárias, quer ordinárias, independentemente da ordem do dia, onde
qualquer um dos administradores terá os necessários poderes para
propor, discutir, votar e decidir como entender ser do melhor inte-
resse da sociedade;

c) Receber e pagar quaisquer quantias, assinar os necessários reci-
bos e outros documentos apropriados, apresentar quaisquer declara-
ções fiscais e pagar impostos;

d) Representar a sociedade perante quaisquer entidades, públicas
ou privadas, em particular representar a sociedade perante a admi-
nistração pública local ou central, bem como perante qualquer ou-
tra entidade oficial ou privada, em particular perante serviços de
finanças, segurança social, conservatórias do registo predial, câma-
ras municipais e cartórios notariais, onde qualquer um dos adminis-
tradores poderá praticar, requerer, reclamar, contestar e assinar tudo
o que se revele necessário ou conveniente aos interesses da socie-
dade;

e) Celebrar qualquer contrato de arrendamento ou de subarrenda-
mento (incluindo contratos-promessa), contratos de uso de loja e
contratos de cessão de posição contratual em qualquer um dos men-
cionados contratos, por referência a qualquer bem imóvel sito em
Portugal, seja na qualidade de arrendatária ou na qualidade de senho-
ria, bem como na capacidade de cedente ou cessionária, pela renda
e sob os demais termos e condições que o administrador entenda como
mais convenientes;

f) Celebrar quaisquer contratos relativos à exploração e adminis-
tração de bens imóveis, bem como a prestação de quaisquer serviços
(incluindo serviços de consultoria e administração) relativamente a
quaisquer empreendimentos ou projectos imobiliários, da proprieda-
de da sociedade ou de terceiros;

g) Assinar e celebrar quaisquer contratos de financiamento ou
mútuo com quaisquer entidades financeiras (incluindo garantias ban-
cárias), nos termos e condições que o administrador entender mais
convenientes, tendo para esses efeitos os necessários poderes para
constituir e prestar quaisquer garantias;

h) Assinar correspondência, recibos, facturas, licenças e em geral
toda a documentação da sociedade, incluindo, no que se refere a
quaisquer contratos de arrendamento, subarrendamento ou contra-
tos de uso de loja celebrados pela sociedade, notificar os arrendatá-
rios, subarrendatários ou contrapartes em contratos de uso de loja,
para actualizações de renda, bem como receber toda a correspon-
dência remetida para a sociedade, em relação a quaisquer aspectos
relacionados com a administração de quaisquer edifícios arrendados
ou administrados pela sociedade;

i) Celebrar contratos de locação financeira ou de aluguer de longa
duração relativamente a equipamentos ou outros bens;

j) Representar a sociedade perante qualquer entidade concessioná-
ria de serviços públicos ou privados, onde poderá requerer e assinar
quaisquer contratos com vista ao fornecimento de água, telefones,
electricidade e gás, bem como praticar quaisquer actos e assinar quais-
quer documentos necessários ou convenientes aos fins supra;

l) Abrir, movimentar e fechar contas bancárias, nomeadamente,
depositar e levantar dinheiro, perante quaisquer bancos, com po-
deres para assinar cheques ou outros documentos, bem como dar
ordens de transferência e, em geral, praticar todo o tipo de opera-
ções bancárias necessárias ou convenientes aos fins acima menci-
onados;

m) Acordar com quaisquer companhias seguradoras os termos em
que deverão ser emitidas as apólices de seguro relativas aos bens da
sociedade e à sua actividade;

n) Constituir procuradores da sociedade para quaisquer efeitos
considerados convenientes, designadamente, para a prática de actos
e celebração de contratos referidos nas alíneas precedentes.

6 � Com o registo definitivo deste contrato de sociedade, a so-
ciedade assumirá os direitos e obrigações dos actos que sejam prati-
cados com respeito ao disposto no número anterior.

7 � Nos termos do n.º 4 do artigo 14.º e da alínea c) do n.º 1 do
artigo 15.º, qualquer um dos administradores poderá outorgar uma
procuração a favor de Nicola Jane Catterall, casada, natural de
Huddersfield, com domicílio em Old Stonelaws House, East Linton,
Reino Unido; Denise Elisabeth Thomas, casada, natural de Edimbur-
go, com domicílio em 75 Craigengar Ave, EH52 5SQ Broxburn, Reino
Unido; Martin Anton McGuire, casado, natural de Edimburgo, resi-
dente em 4 Gilmourd Road EH16 5NF, Edimburgo, Reino Unido;
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Alexander Peter Watt, casado, natural de Glasgow, com domicílio
em Greyfriars, Whim Road, EH31 2BD Gullane, East Lothian, Rei-
no Unido; David Grahame Paine, casado, natural de Denham, com
domicílio em 18 St. Clair Terrace, EH10 5NW Edimburgo, Reino
Unido, e Ângela Dawn Sutherland, casada, natural de Belfast, com
domicílio em 9 Sinclair Place EH 1A Edimburgo, conferindo-lhes os
necessários poderes para (i) qualquer um dos referidos procuradores,
individualmente até ao montante de 100 000 euros por transacção
e ou operação e (ii) qualquer dois dos procuradores conjuntamente
acima de tal montante, abrir, movimentar e fechar contas bancári-
as, nomeadamente, efectuando depósitos e levantamentos, perante
quaisquer bancos, tendo os poderes necessários para assinar cheques
e outra documentação, bem como dar ordens de transferência e, em
geral, praticar todo o tipo de operações bancárias.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041505

RML � RESIDÊNCIA MEDICALIZADA DE LOURES,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 686/030922; identificação de pessoa colectiva n.º 506481581;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030922.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o contrato de sociedade, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma RML � Residência Medicalizada
de Loures, SGPS, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mouzinho da Silveira,
32, 5.º piso, freguesia de Coração de Jesus, Lisboa.

3 � A sociedade poderá também, por simples decisão do conse-
lho de administração, deslocar ou transferir a sede social para qual-
quer local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar, transferir ou encerrar estabelecimentos, sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação social, tanto
em território nacional como no estrangeiro, dentro dos limites le-
gais.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
noutras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

Capital social e acções

1 � O capital da sociedade, totalmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros.

2 � O capital da sociedade é representado por 50 000 acções com
o valor nominal de 1 euro cada.

3 � O conselho de administração fica autorizado a aumentar o
capital social, por uma ou mais vezes, mediante entradas em dinhei-
ro, até ao montante de 4 000 000 de euros, e desde que esse aumen-
to ou aumentos sejam deliberados no prazo máximo de cinco anos a
contar da data de celebração da escritura pública de constituição da
sociedade.

4 � As acções são escriturais, seguindo o regime das nominati-
vas, sendo inconvertíveis em acções ao portador.

ARTIGO 4.º

Acções preferenciais sem voto

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto nos
termos e com os limites legalmente previstos, bem como obriga-
ções ou outros títulos de qualquer natureza ou modalidade permi-
tidos por lei.

CAPÍTULO III

Transmissão de acções e direito de preferência

ARTIGO 5.º

Consentimento da sociedade

1 � A transmissão de acções a favor de terceiros dependerá sem-
pre do prévio consentimento da sociedade.

2 � O pedido de consentimento referido no número anterior
deverá ser feito por escrito, com indicação do futuro adquirente e
demais condições do negócio, devendo a sociedade deliberar nos
60 dias seguintes à recepção do pedido de consentimento.

3 � Sendo recusado o consentimento, a sociedade obriga-se a fazer
adquirir as acções por outra entidade nas condições de preço e paga-
mento da transmissão para que foi solicitado o consentimento, sal-
vo tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando-se que
houve simulação de preço, situações em que o preço efectivo da
transmissão será fixado de acordo com a lei.

4 � Os accionistas terão direito de preferência na alienação das
acções a terceiro, quer a alienação tenha sido consentida pela socie-
dade, quer o terceiro seja escolhido de acordo com o disposto no
número anterior. O direito de preferência é regulado pelo regime
previsto no artigo 6.º, com as necessárias adaptações.

5 � Se os prazos fixados nos números anteriores não forem cum-
pridos, tornar-se-á livre a transmissão das acções.

ARTIGO 6.º

Direito de preferência

1 � A transmissão de acções é livre entre accionistas, ficando a
transmissão a favor de terceiros sujeita ao direito de preferência dos
restantes accionistas, a exercer nos termos dos números seguintes.

2 � Para efeitos do disposto no número anterior, a transmissão
de acções levada a cabo por um accionista em favor de uma socie-
dade que se encontre em relação de domínio ou de grupo com o
accionista alienante segue o regime da transmissão de acções entre
accionistas.

3 � Para efeitos do exercício do direito de preferência, o alie-
nante deverá comunicar ao conselho de administração, por meio de
carta registada com aviso de recepção, a sua intenção de venda,
especificando o número de acções a alienar, o nome do previsto
adquirente, o preço e as demais condições do negócio.

4 � O conselho de administração deverá notificar os restantes
accionistas da recepção da comunicação do accionista alienante e
do conteúdo da mesma, no prazo de 30 dias após a sua recepção.

5 � Os accionistas deverão, no prazo de 30 dias a contar da re-
cepção da notificação prevista no n.º 4 do presente artigo, comuni-
car ao conselho de administração, por meio de carta registada com
aviso de recepção, a sua intenção de exercer o direito de preferên-
cia.

6 � Em caso de pluralidade de preferentes, as acções a transmitir
serão rateadas entre os accionistas que pretendam exercer o seu di-
reito de preferência, na proporção das acções que cada um deles
possua à data do exercício do direito de preferência.

7 � Não sendo exercido o direito de preferência até ao termo do
prazo estabelecido no n.º 5 do presente artigo, o accionista alienan-
te poderá proceder à alienação pretendida, nos termos e condições
comunicados.

8 � É ineficaz a transmissão de acções realizada em violação do
disposto nos parágrafos anteriores.

9 � O disposto no presente artigo é aplicável com as necessárias
adaptações à transmissão de direitos de subscrição ou de quaisquer
valores mobiliários que dêem direito à subscrição ou à aquisição a
qualquer outro título de acções da sociedade.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais da sociedade são a assembleia geral, o con-
selho de administração e o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por um período
de três anos e reelegíveis uma ou mais vezes.
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3 � Cabe à assembleia geral deliberar sobre o estabelecimento de
um regime de reforma, ou complementos de reforma, por velhice
ou invalidez, para os administradores.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Participação

1 � Têm direito de estar presentes na assembleia geral e aí dis-
cutir e votar os accionistas que tiverem direito a, pelo menos, um
voto, desde, pelo menos, o 31.º dia anterior à data da realização da
assembleia e desde que mantenham essa qualidade até à data da sua
realização.

2 � A cada 200 acções corresponde um voto na assembleia ge-
ral.

ARTIGO 9.º

Mesa, representação e convocação

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário.

2 � Os accionistas que pretendam participar na assembleia geral
devem comprovar a sua qualidade, através do registo das acções em
seu nome no livro de registo de acções da sociedade desde, pelo
menos, o 31.º dia anterior ao da data da realização da referida as-
sembleia.

3 � Os instrumentos de representação deverão ser dirigidos ao
presidente da mesa da assembleia geral e recebidos na sede social até
às 16 horas do 8.º dia útil anterior ao fixado para a reunião da as-
sembleia geral a que tais instrumentos respeitarem.

4 � A assembleia geral será convocada por meio de carta regis-
tada, expedida com a antecedência mínima de 21 dias.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

Composição e caução

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, entre três a nove, conforme a assembleia geral
o deliberar.

2 � O presidente do conselho de administração será designado
em assembleia geral.

3 � Os membros dos órgãos sociais prestarão a caução da lei pelo
exercício dos seus cargos, nos casos em que a assembleia geral que
proceder à eleição não os dispensar expressamente.

ARTIGO 11.º

Funcionamento

1 � O presidente do conselho de administração terá voto de qua-
lidade nas deliberações deste órgão.

2 � O conselho de administração não poderá reunir nem tomar
qualquer deliberação sem que a maioria dos seus membros esteja pre-
sente ou representada.

3 � O conselho de administração reunirá num mínimo uma vez
por cada quadrimestre.

4 � É permitido o voto por correspondência.

ARTIGO 12.º

Delegação de poderes de gestão

O conselho de administração poderá delegar num ou mais admi-
nistradores ou numa comissão executiva formada por um número
ímpar de administradores a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 13.º

Vinculação

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas:
a) De dois administradores;

b) Dos administradores-delegados nos termos das respectivas de-
legações de poderes, de acordo com o que for decidido pelo conse-
lho de administração;

c) De um ou mais mandatários da sociedade, dentro dos limites
estabelecidos nas respectivas procurações.

2 � Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um
administrador.

3 � O conselho de administração pode deliberar, nos termos le-
gais, que certos documentos da sociedade sejam assinados por pro-
cessos mecânicos ou de chancela.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 14.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, devendo
designar-se, para a sua falta, um fiscal único suplente.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

Distribuição de lucros

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplica-
ção que a assembleia geral determinar, com excepção dos montan-
tes afectos, nos termos da lei, à criação ou manutenção de reservas.

2 � A assembleia geral poderá deliberar não distribuir lucros do
exercício.

3 � No decurso do exercício, o conselho de administração pode,
nos termos da lei, deliberar que sejam feitos aos accionistas adianta-
mentos sobre os lucros.

ARTIGO 17.º

Actas

As actas das reuniões do conselho de administração serão assina-
das pelos membros presentes.

ARTIGO 18.º

Preceitos legais dispositivos e foro

1 � Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerci-
ais poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas.

2 � Para todas as questões emergentes deste contrato, sua inter-
pretação e execução, bem como para todas as acções que venham a
ocorrer entre a sociedade e os accionistas, é exclusivamente compe-
tente o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qual-
quer outro.

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração:
Presidente: Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz, casada, residente na

Azinhaga das Galhardas, 179, 1.º, A, Lisboa;
Vogais: Tomás Leitão Branquinho da Fonseca, casado, residente

no Passeio do Báltico, lote 1.13.03, 9-H, Lisboa; e José Manuel
Caeiro Pulido, divorciado, residente na Avenida de João XXI, 22,
1.º, direito, Lisboa.

Fiscalização:
Efectivo: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa;

Suplente: Belarmino Gonçalves Martins, casado, residente na Pra-
ceta dos Cedros, 24, Casal da Carregueira, Belas, Sintra, revisor ofi-
cial de contas.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2002488061
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SPDH � SERVIÇOS PORTUGUESES
DE HANDLING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 676/030718; identificação de pessoa colectiva n.º 506651649.

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

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 40/030925.
Designação dos membros dos órgãos sociais, em 15 de Setembro

de 2003.
Período: triénio de 2003-2005.
Conselho de administração:
Presidente: António José Baptista Cardoso e Cunha, casado, resi-

dente na Rua de Diogo Bernardes, 18, 6.º, D, Lisboa;
Vogais: Fernando Abs da Cruz Sousa Pinto, casado, residente na

Alameda da Fonte Velha, 6, Quinta da Beloura, Sintra; António
Manuel Pinto, casado, residente na Quinta de São Gonçalo, Estrada
das Boiças-Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela; Fernando Manuel
Chong Mendes dos Santos, casado, residente na Avenida de D. João II,
lote 1.02-22B, 7.º, Parque das Nações, Lisboa, e Ângelo Afonso Sousa
Esteves, casado, residente na Urbanização Terras de Polina, Rua de
Paiva Couceiro, lote 42, São Domingos de Rana.

Fiscal único:
Efectivo: Barroso, Dias, Caseirão & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da República,
50, 8.º, Lisboa;

Suplente: Rui Carlos Lourenço Helena, casado, residente na Rua
de Pedro Álvares Cabral, bloco 41, apartamento 208, Carcavelos.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005030821

TRASCO � PRODUTOS PARA PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 561/030718; identificação de pessoa colectiva n.º 506407195;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/030718.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o contrato de sociedade, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma

1 � A sociedade adopta a firma TRASCO � Produtos para Pe-
cuária, S. A.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado a contar desta
data.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Augusto dos Santos, 2,
4.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação do conselho de administração a sociedade
pode transferir a sua sede para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro, qualquer espécie de representação
social, nomeadamente, sucursais, agências ou delegações.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto social a importação, exportação,
distribuição e comercialização por grosso e a retalho de produtos e
medicamentos para pecuária, veterinária e agricultura e, bem assim,
a prática de todos os actos comerciais, industriais e financeiros, e a
prestação de todos os serviços relacionados com a prossecução do
seu objecto social.

ARTIGO 4.º

Participações noutras sociedades

A sociedade poderá livremente participar no capital social de
outras sociedades, criar novas empresas ou participar na sua criação,
associar-se a quaisquer entidades, singulares ou colectivas ou com estas

se agrupar ou coligar, ou colaborar com elas ou nelas tomar interes-
ses ou adquirir participações como sócia sob qualquer forma, nomea-
damente, em agrupamentos complementares de empresas, e mesmo
que estas sociedades, empresas ou entidades singulares ou colectivas,
com que a sociedade pretenda estabelecer quaisquer das indicadas
formas de relação, participação, associação ou coligação, ainda que
tenham objecto social diferente do que a sociedade, por este contra-
to, esteja exercendo como actividades integradoras do seu objecto.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações
e prestações acessórias

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social da sociedade é de 50 100 euros, representado por
50 100 acções com o valor nominal de 1 euro cada uma, encontran-
do-se integralmente subscrito.

ARTIGO 6.º

Aumentos de capital

Nos aumentos de capital social em dinheiro, os accionistas têm
direito de preferência na proporção das acções que possuem, salvo
se a assembleia geral, de acordo com a lei, deliberar de modo dife-
rente.

ARTIGO 7.º

Títulos representativos do capital social

1 � O capital social é representado na sua totalidade por acções
nominativas ou ao portador, representadas por títulos de 1 a
50 100 acções.

2 � Poderão ser emitidas acções escriturais, aplicando-se em re-
lação às mesmas o que se encontra previsto na lei.

3 � Os títulos, definitivos e ou provisórios, serão assinados por
um administrador em exercício de funções, excepto se a assembleia
geral deliberar noutro sentido, podendo as assinaturas ser apostas por
chancela ou reproduzidas por meios mecânicos.

ARTIGO 8.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções entre accionistas é livre, nos ter-
mos da lei.

2 � Apenas a transmissão de acções nominativas a terceiros não
accionistas está sujeita ao consentimento da sociedade a prestar em
assembleia geral.

3 � Caso a assembleia geral preste o seu consentimento à trans-
missão de acções a terceiros, os accionistas terão direito de prefe-
rência na proporção das acções detidas, aplicando-se, com as neces-
sárias adaptações, o disposto nos artigos 414.º e seguintes do Código
Civil.

ARTIGO 9.º

Emissão de obrigações

A sociedade pode emitir obrigações nos termos das disposições
legais aplicáveis e nas modalidades permitidas por lei, em conformi-
dade com as condições que vierem a ser deliberadas pela administra-
ção, e podem ter qualquer modalidade de juros ou reembolso permi-
tidos por lei.

ARTIGO 10.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e fazer
sobre elas as operações que achar convenientes, nos termos e com
os limites estabelecidos na lei.

ARTIGO 11.º

Prestações acessórias

Os accionistas poderão ser chamados a efectuar prestações aces-
sórias de capital, no montante e demais termos e condições defini-
das pela assembleia geral.
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CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 12.º

Mesa

A assembleia geral legalmente convocada representa a totalidade
dos accionistas e será dirigida por uma mesa composta por um pre-
sidente e um secretário, eleitos por um período de quatro anos,
podendo haver reeleição por uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

Composição

1 � A assembleia geral é composta pela totalidade dos accionis-
tas detentores de uma acção cada, devendo os mesmos fazer prova
da sua qualidade de accionista até à data marcada para a reunião,
mediante apresentação de documento comprovativo do depósito das
acções ou do registo das mesmas em seu nome.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Caso o accionista esteja impossibilitado de comparecer na

assembleia geral poderá, quer pessoalmente, quer através do seu re-
presentante legal, fazer-se representar por terceiro, por meio de
procuração ou simples carta, telegrama ou telex, dirigida ao presi-
dente da mesa, que verificará a autenticidade do documento.

ARTIGO 14.º

Convocação da assembleia geral

A assembleia geral será convocada através de aviso convocatório
devidamente publicado nos termos legais, ou, caso todas as acções
sejam nominativas, através de carta registada com aviso de recep-
ção enviada a todos os accionistas e com a antecedência mínima
legalmente exigida.

ARTIGO 15.º

Deliberações em assembleia geral

1 � Com excepção dos casos previstos nestes estatutos e na lei,
as deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria sim-
ples dos votos emitidos.

2 � As seguintes deliberações terão de ser tomadas por uma
maioria representativa de, pelo menos, dois terços do capital social:

a) Alteração dos estatutos;
b) Fusão, cisão ou outras transformações da sociedade;
c) Dissolução e liquidação da sociedade.

CAPÍTULO IV

Do conselho de administração

ARTIGO 16.º

Conselho de administração

1 � A sociedade será gerida por um administrador único ou por
um conselho de administração composto por três, cinco ou sete
membros, exercendo as suas funções por um período de quatro anos.

2 � Os administradores são eleitos pela assembleia geral e pode-
rão ser reeleitos uma ou mais vezes.

3 � O conselho de administração é formado por um conjunto de
administradores, sendo um o seu presidente, podendo os administra-
dores fazer-se representar por outros administradores nos termos da
lei, não havendo necessidade de se reunir mensalmente.

4 � Os administradores permanecerão em exercício para além
do período para que forem eleitos enquanto não forem designados
os seus substitutos.

5 � A assembleia geral deliberará sobre a dispensa ou não de cau-
ção aos administradores eleitos, bem como sobre a remuneração dos
mesmos.

ARTIGO 17.º

Competência

Para conduzir os negócios da sociedade, o administrador único
ou o conselho de administração terá todos os poderes de adminis-
tração que por lei ou pelos presentes estatutos não incumbam a
outro órgão.

ARTIGO 18.º

Delegação de poderes do conselho de administração

O conselho de administração poderá constituir mandatários da
sociedade para a prática de quaisquer actos especificados, com ou
sem a faculdade de substabelecimento.

ARTIGO 19.º

Forma de obrigar

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único, caso seja adoptado o

regime do administrador único;
b) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos e limi-

tes da respectiva procuração.

CAPÍTULO V

Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 20.º

Fiscal único

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fis-
cal único efectivo e por um fiscal único suplente.

2 � O fiscal único, efectivo e suplente, serão eleitos em assem-
bleia geral por períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos uma
ou mais vezes.

ARTIGO 21.º

Participações em reuniões do conselho de administração

O fiscal único poderá participar, sem direito a voto, nas reuniões
do conselho de administração, sempre que seja convocado para o
efeito.

CAPÍTULO VI

Secretário da sociedade

ARTIGO 22.º

Secretário

O conselho de administração poderá designar o secretário efecti-
vo e suplente da sociedade, sendo que a duração das suas funções
deve coincidir com a do mandato do conselho de administração,
podendo renovar-se por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 23.º

Resultados anuais

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados líquidos constantes do balanço anual, após a

dedução dos montantes destinados à criação da reserva legal, terão a
aplicação que for deliberada em assembleia geral.

3 � No decurso do exercício podem ser feitos aos accionistas
adiantamentos sobre lucros, observadas que sejam as regras para o
efeito estipuladas na lei geral.

ARTIGO 24.º

Nomeação dos órgãos sociais

São designadas as seguintes pessoas para desempenhar funções nos
órgãos sociais abaixo indicados, quadriénio de 2003-2006:

Administrador único: António Pedro Bento Franco, casado, resi-
dente na Rua das Musas, 3, 4.º, em Lisboa.

Mesa da assembleia geral: presidente, Henrique Van Zeller de Moser,
casado, com domicílio profissional na Rua de Filipe Folque, 2, 4.º,
em Lisboa; secretário, Miguel Correia da Silva Pereira Coutinho,
solteiro, maior, com domicílio profissional na Rua de Filipe Folque,
2, 4.º, em Lisboa.
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ARTIGO 25.º

Prática de actos antes do registo

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, fica desde já autorizado o administra-
dor único a, em nome e representação da sociedade, praticar todos
e quaisquer actos relativos ao início da sua actividade.

ARTIGO 26.º

Levantamento do capital social

Fica desde já autorizado o administrador único a efectuar o levan-
tamento do capital realizado para fazer face às despesas de consti-
tuição e início de actividade da sociedade, antes de efectuado o re-
gisto.

Administrador único, designado em 5 de Junho de 2003.
Período: quadriénio de 2003-2006.
António Pedro Bento Franco, casado, residente na Rua das Musas,

3.º, 4.º, Lisboa.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005041513

SOMARMAC � SOCIEDADE DE APOIO LOGÍSTICO
A EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2257/901211; identificação de pessoa colectiva n.º 502461845;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 96/020402.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros, com redenomi-
nação do capital para euros, e alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em três quotas: uma de 4250 euros, pertencente à sócia Maria da
Conceição Ermida Machado de Macedo; uma quota em comum e
sem determinação de parte ou direito, no valor de 500 euros, per-
tencente aos herdeiros de Eduardo Alberto Macedo Carvalho da Sil-
va, Miguel Eduardo de Chatelanaz Pires Carvalho da Silva, Eduardo
Nuno Pires Carvalho da Silva, Ana Teresa de Chatelanaz Pires Car-
valho da Silva e Maria Teresa de Chatelanaz Pires Carvalho da Sil-
va, e uma quota de 250 euros, pertencente ao sócio José Eduardo
Macedo Carvalho da Silva.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005040347

TETRAZUL � ARTE PARA COLECCIONADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 674/030917; identificação de pessoa colectiva n.º 504774832;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/030917.

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

Foi registado o aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros,
com redenominação do capital para euros, e alteração parcial do
contrato quanto aos artigos 1.º e 4.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TETRAZUL � Arte Para Coleccio-
nadores, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Padre Manuel da
Nóbrega, 10, 1.º, esquerdo, em Lisboa, freguesia de São João de Deus.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores sociais, é de 5000 euros e corresponde à soma das se-

guintes quotas: uma de 4500 euros, do sócio João Manuel Lagoa de
Oliveira Santos, e uma de 500 euros, da sócia Ana Paula Ferreira de
Sousa Magalhães de Oliveira Santos.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005049603

RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 188; identificação de pessoa colectiva n.º 980190401; número
e data da entrada: 13 531/030803.

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 e contas consolidadas.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005977853

ORGUI � ORGANIZAÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2206; identificação de pessoa colectiva n.º 502462213; número
e data da entrada: 15 334/030930.

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.

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005951200

SANTOS MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 611; identificação de pessoa colectiva n.º 500407142; número
e data da entrada: 15 338/030930.

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.

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005042242

R. C. S. � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2502; identificação de pessoa colectiva n.º 502571284; número
e data da entrada: 15 364/030930.

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.

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005042250

SOCIEDADE ÓPTICA TÉCNICA OPTEC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 093; identificação de pessoa colectiva n.º 500260842; número
e data da entrada: 15 355/030930.
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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.

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2003451587

REAL ESTRELA � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6923; identificação de pessoa colectiva n.º 503696757; número
e data da entrada: 15 346/030930.

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.

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005031593

R. C. S. � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2502; identificação de pessoa colectiva n.º 502571284; número
e data da entrada: 11 270/030718.

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.

1 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2001081960

TRANSPORTES L. M. B. CACHENÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6226; identificação de pessoa colectiva n.º 503496197; número
e data da entrada: 7161/020701.

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.

27 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, Célia Cabrita
Penedo. 2001160305

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2826/910902; identificação de pessoa colectiva n.º 500278725;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 26/030912.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cisão e foi registada a redução do capital de 12 500 000 euros para
11 500 000 euros, tendo sido alterado parcialmente o contrato quanto
ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social da sociedade é de 11 500 000 euros, está
totalmente subscrito pelos valores integrantes do património da
sociedade e é representado por 2 300 000 acções, com o valor no-
minal de 5 euros cada.

2 � As acções são nominativas e assumem a forma escritural.
3 � Haverá títulos de 1, 5, 50, 100, 1000 e 10 000 acções,

podendo o conselho de administração emitir certificados provi-

sórios ou definitivos representativos de qualquer número de ac-
ções.

4 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções
ou outros títulos em forma meramente escritural, nos termos da
legislação aplicável, e desde que haja prévia deliberação favorável da
assembleia geral, ficando as despesas inerentes por conta dos accio-
nistas que o requererem.

5 � A sociedade pode emitir, nos mercados interno e externo de
capitais, obrigações de qualquer dos tipos legalmente admissíveis ou
outros títulos de dívida, nos termos da legislação aplicável.

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005049123

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CASAL DO MONTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 141-A/870218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501792813; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 167/
020327.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondente à soma das seguintes quotas dos sócios: uma de 1500 eu-
ros, de TRACOF � Transformação e Comercialização de Frutos
Secos da Região Alto Douro, L.da; uma de 2500 euros e uma outra
de 1000 euros, de CONTIOBA � Empreendimentos Imobiliários e
Agrícolas, S. A.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante global de 24 939 euros e 89 cêntimos, desde que a respec-
tiva deliberação obtenha a maioria dos votos correspondentes ao
capital social.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239275

MEDIÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6273/970618; identificação de pessoa colectiva
n.º 503916374; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
54/020327.

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 e corresponde à soma de duas
quotas iguais no valor de 2500 euros cada uma, pertencentes a cada
um dos sócios.

São sócios: Pedro Miguel Santos Afonso e Maria Filomena Jorge
Ribeiro.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239325
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POLIVACONSUL � CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7778/990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504447890;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 89/020327.

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, uma de cada sócio.

São sócios: Ana Maria Esteves Vaz e António Joaquim de Oliveira.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239274

MARIA L. MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 559/850114; identificação de pessoa colectiva n.º 501519068;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 97/020327.

Certifico que o capital social de 500 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma de 4000 euros, pertencente à sócia Maria
Leonarda Miranda, e uma de 1000 euros, pertencente à sócia Ana
Paula Miranda da Cruz Freire Lopes.

2 � A associada Maria Leonarda Miranda integralizou a sua quo-
ta a dinheiro, já entrado na caixa social, e a sócia Ana Paula Mi-
randa da Cruz Freire Lopes realizou a sua quota com 501,20 euros,
em dinheiro, e com a entrada que já fizera para a sociedade e nela
pusera em comum, em igual valor do equivalente a 498,80 euros, do
seu estabelecimento comercial, boutique, instalado e em exploração
na Avenida da República, 85-B, freguesia de Nossa Senhora de Fáti-
ma, desta cidade, com todos os elementos que o constituem, inclu-
sive os direitos ao respectivo arrendamento.

3 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, e
os sócios poderão ainda fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, conforme for resolvido em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239273

PRÓS BICHOS � COMÉRCIO DE ANIMAIS E ARTIGOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7482/980918; identificação de pessoa colectiva n.º 504229362;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 55/020322.

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, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios João Pedro Santos Maia Faria
e Ana Isabel Santos Maia Faria.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239271

PATROCÍNIO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 266/820830; identificação de pessoa colectiva n.º 501316370;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 215/020327.

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, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

São sócios: Manuel André Alves e Maria de Lurdes dos Reis Al-
ves.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239270

MANUEL DOS SANTOS & LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 016/740621; identificação de pessoa colectiva n.º 500180695;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 231/270302.

Certifico que o capital social de 500 000$ 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, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma das quotas dos sócios, que são iguais,
sendo por isso de 2500 euros a quota de cada um dos sócios, Maria
Antonieta Mateus António Santos e Jorge Manuel Antunes dos San-
tos.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239269

PEREIRA ESTEVES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 128/740712; identificação de pessoa colectiva n.º 500395152;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 116/020327.

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 já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas do valor nominal de 2500 eu-
ros cada, pertencentes a cada um dos sócios, Ermelinda da Concei-
ção Lopes Alves Pereira e Mário Pereira da Conceição.

§ único. Poderá qualquer dos sócios fazer os suprimentos de que
ela carecer, mediante juro e condições que, de comum acordo, fo-
rem estipulados.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239268

CANNAS, MARTINS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 025/310311; identificação de pessoa colectiva n.º 501121790;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 204/020327.
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Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado e re-
denominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas: uma no valor nominal de
3500 euros, pertencente ao sócio Justiniano da Cruz Grilo, e outra
no valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge
da Cruz Grilo.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239267

MENDEZ & FONTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 198/480715; identificação de pessoa colectiva n.º 500190127;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 162/020327.

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

A sociedade tem o capital social, integralmente subscrito em di-
nheiro, no montante de 5000 euros, correspondente à soma de duas
quotas, sendo uma de 4000 euros, pertencente ao sócio Assan
Mahomed Khan, e outra de 1000 euros, pertencente à sócia Iponina
Pereira de Vasconcelos.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239266

MOTA & RAMOS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 582/660319; identificação de pessoa colectiva n.º 500968888;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 189/020327.

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 é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, sendo uma de 2750 euros, pertencente ao sócio Manuel Joa-
quim Resende, e outra de 2250 euros, pertencente à sócia Henrique-
ta Carola Salvaterra, quotas que estão integralmente realizadas em
dinheiro.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239265

PAVILHÃO DO CALÇADO D. GASTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 39 068/680304; identificação de pessoa colectiva n.º 500452261;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 73/020327.

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 é de 5000 euros, está inteiramente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-

nal de 4500 euros, pertencente a João Vieira Rodrigues, e outra no
valor nominal de 500 euros, pertencente a Maria Esperança Dias
Rodrigues.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239264

PUBLIOIKOS � EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7896/990310; identificação de pessoa colectiva
n.º 504473565; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
64/020327.

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 três quotas: uma de 4250 eu-
ros, pertencente à sócia Sandra Rodrigues Brasão Antunes; uma de
500 euros, pertencente ao sócio Adelino de Pina e Silva, e outra de
250 euros, pertencente à sócia Matilde de Jesus Machado Rodrigues
Alves.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239263

PERSPECTÓGRAFO � ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7779/990112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504527444; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
38/020327.

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, realizado em dinheiro, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma de cada
um dos sócios.

São sócios: Alexandre Manuel Bento Rodrigues e Susana Alexan-
dra Fernandes de Andrade.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239262

CLINIBLI � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6421/970820; identificação de pessoa colectiva
n.º 503944645; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
144/020327.

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, dividido em duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada sócio.

§ único. Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas
condições a fixar em assembleia geral, e poderão ser exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao montante igual ao capital.
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São sócios: Álvaro Luís Pimentel de Lorena Birne e Elisa Maria
Seabra Alves de Lorena Birne.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239261

CONTASSIS � CONTABILIDADE E ASSISTÊNCIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 820/830224; identificação de pessoa colectiva
n.º 501356053; inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
217/020327.

Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado e re-
denominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens e valores constantes da escrituração,
corresponde à soma de três quotas, sendo: uma de 2500 euros, da
sócia Maria Natália Mendes Veloso Monteiro; outra de 2250 euros,
do sócio Cipriano Augusto de Sousa e Mendes Monteiro, e outra de
250 euros, do sócio António Augusto Assis de Carvalho.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005067911

CASTRO & MONTENEGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 48 180/750618; identificação de pessoa colectiva
n.º 500329885; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
117/020327.

Certifico que o capital social de 900 000$ 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 é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, tituladas uma em
nome de cada sócio.

São sócios: José de Castro Barbosa e Sílvio Vaz Montenegro.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005067946

CATARINA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 314/700620; identificação de pessoa colectiva n.º 500448957;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 57/020327.

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 de duas quotas: uma do valor no-
minal de 4500 euros, pertencente ao sócio Manuel Mateus dos San-
tos, e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio
Ricardo Jorge Martins dos Santos.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social, na proporção das res-
pectivas quotas dos sócios.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005067920

MAGIC MYSTIC � LOJA ESOTÉRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7920/990317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504667599; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
224/020327.

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 já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Dr. Rui Fer-
nandes Simões e Maria Paula Soveral Silva.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005035939

CLINIPINEL � CLÍNICA DE PSIQUIATRIA,
PSICOTERAPIA E PSICANÁLISE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7348/980720; identificação de pessoa colectiva
n.º 504219456; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
223/020327.

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 já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Dr. Carlos
Augusto Amaral Dias e Dr. Rui Fernandes Simões.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 249 398,94 euros.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005035947

CTSL � COMÉRCIO DE TÊXTEIS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6001/970226; identificação de pessoa colectiva
n.º 503828793; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
176/020327.

Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado e re-
denominado 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, dividido pelas seguintes quotas:
uma de 2500 euros, pertencente a Luís Miguel de Simas Barata Isaac,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 280 � 4 de Dezembro de 200326 026-(92)

e outra de 2500 euros, pertencente a JAAC � Importação, Expor-
tação e Participações Sociais, S. A.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 2005067954

CREATIVE PARTNER � ACTIVIDADES
PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7330/980708; identificação de pessoa colectiva
n.º 504203479; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
46/020327.

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 subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
3750 euros, de que é titular o sócio Jorge Alexandre Ramos
Laranjinha, e outra de 1250 euros, de que é titular o sócio José
António Rosmaninho de Pina Serra.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239323

CORZUL � ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5339/960628; identificação de pessoa colectiva
n.º 503669814; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
168/020327.

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 é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

São sócios: Vítor Manuel dos Reis Marques e Nancy Ferreira de
Oliveira dos Reis.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239321

PUBLIUTIL � EMPRESA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5659/961031; identificação de pessoa colectiva
n.º 503748749; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
191/020327.

Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado e re-
denominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e encontra-se dividido em três quotas: uma de 500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Amélia da Conceição da Silva dos
Santos Almeida; outra de 500 euros, pertencente à sócia Maria José

da Silva Santos Almeida, e outra de 4000 euros, pertencente ao só-
cio António Júlio dos Santos Almeida.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239319

PINTO EXPRESSO � SERVIÇO DE ESTAFETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4212/950317; identificação de pessoa colectiva
n.º 503386162; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
59/020327.

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 nos diversos valores do
activo constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma
das quotas dos sócios, que são as seguintes: Nuno Castel-Branco
Caldeira Pinto, com 4750 euros e Maria Inês d�Oriol Ferreira Car-
doso Caldeira Pinto, com 250 euros.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239316

COALITUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

(em liquidação)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1086/810313; identificação de pessoa colectiva n.º 501142711;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 177/270302

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 177/020327.
Dissolução.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239314

CLIGIPSI � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4790/951103; identificação de pessoa colectiva
n.º 502605499; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
101/020327.

Certifico que o capital social de 640 000$ foi aumentado e re-
denominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
valores que constituem o activo, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Rui Manuel Rodrigues de Morais Ribeiro e Maria
de Fátima Cunha Barbosa.

2 � Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social na proporção das respectivas
quotas.

3 � Fica desde já determinado, pelo presente contrato, que o
capital social poderá ser elevado até ao montante de 6 000 000$.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239312
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PINÇAIS � CASA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4330/950419; identificação de pessoa colectiva n.º 503407461;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 113/020327.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 5.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas iguais de 1250 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro Alexandre de Oliveira
Simões, Maria Isabel Malta Ataíde Cordeiro de Oliveira Simões, Mário
Malta Atayde Cordeiro e Isabel Maria Abreu de Aboim Quental
Atayde Cordeiro.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239309

MICHAEL & CARMO � SOCIEDADE
DE CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4313/950413; identificação de pessoa colectiva n.º 503407380;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 127/020327.

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 é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3750 euros e
outra de 1250 euros, tituladas, respectivamente, em nome do sócio
Michael Mann e em nome da sócia Maria do Carmo de Aguiar Braz.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239307

MANUEL EVARISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 394/890227; identificação de pessoa colectiva n.º 502116064;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 192/020327.

Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado e re-
denominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
3200 euros, na titularidade do sócio Manuel Rodrigues Evaristo; uma
de 800 euros, na titularidade do sócio Nuno Alexandre Rodrigues
Caria, e uma de 1000 euros, na titularidade da sócia Cândida Mar-
ques Martins dos Reis.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239305

CENTRO DE ESCRITÓRIOS DA ALAMEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1784/920622; identificação de pessoa colectiva n.º 502798068;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 174/020327.

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 e nos
demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal
de 1668,75 euros, na titularidade do sócio Luís Alberto Henri-
ques Marcos; uma do valor nominal de 1668,75 euros, na titu-
laridade da sócia Rosa Maria Veloza de Gouveia, e uma do valor
nominal de 1662,50 euros, na titularidade da sócia Maria Tere-
sa Pais Rosa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239303

METALTEL � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2071/921029; identificação de pessoa colectiva
n.º 502867213; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
102/020327.

Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado e re-
denominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas do valor nominal de 4000 euros e 1000 eu-
ros, pertencentes, respectivamente, aos sócios Abílio Duarte de Sousa
e Célia Maria Correia Fernandes de Sousa.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239301

CASAL DO ATLÂNTICO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2088/921105; identificação de pessoa colectiva
n.º 502870010; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
39/020327.

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 de duas quotas: uma no valor de
3500 euros, pertencente à sócia Ana Cristina Nunes de Albuquerque,
e uma no valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Antó-
nio Óscar Lopes Freire.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239299

MARCELINO � BOBINAGENS E ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2404/930224; identificação de pessoa colectiva
n.º 502940166; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
197/020327.
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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, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
4750 euros, pertencente ao sócio Daniel Henriques Marcelino, e uma
de 250 euros, pertencente à sócia Lucília Ribeiro Geiroto.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239297

CORSAME � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3123/931209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503102504; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
146/020327.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e rede-
nominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 5.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realiza-
do, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio
Pedro de Sá e Melo;

b) Uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio
José Luís Vieira de Castro Teixeira.

2 � A divisão de quotas não depende do consentimento da socie-
dade.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239295

M. M. C. � CONSULTORES EM GESTÃO
E ECONOMIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3462/940429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503188905; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
62/020327.

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 subscrito e realizado, é de 5000 eu-
ros, a que corresponde duas quotas com o valor nominal de 2500 euros
cada uma.

São sócios: Mário Pedro Magina Cabral e Micaela Maria da Cunha
Gonçalves Pires Cabral.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 1000239293

LOURES

LISBOA JARDIM CASA DE REPOUSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7670; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502336609; inscrições n.os 3 e 4;
números e datas das apresentações: 10/20000417 e 4/20030509.

Certifico que, por escritura de 10 de Abril de 2000, exarada a
fl. 37 do livro n.º 405-A do 17.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Foram alterados os artigos 1.º, 3.º, 5.º, 8.º, 9.º, 13.º, 14.º, 19.º e
21.º e eliminados os artigos 15.º, 26.º, 27.º, 28.º e 29.º, alterando a
numeração dos artigos 6.º ao 25.º do contrato, que passam a ter a
seguinte designação:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Lisboa Jardim Casa de Re-
pouso, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no Casal das Rosas, lugar de Malhapão, Lou-
res, podendo ser transferida, nos termos da lei, por deliberação do
conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, dentro ou for a
do País, as delegações ou qualquer outra forma de representação que
julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção e gestão de estabeleci-
mentos de assistência médico-geriátrica, apoio a lares de terceira idade
e formação profissional de trabalhadores para lares de terceira idade.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente do referido no artigo 3.º, em sociedades regu-
ladas por leis especiais, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas, para, nomeadamente, formar agrupamentos complemen-
tares de empresas, novas sociedades, consórcios e associações em
participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens e valores que integram o activo da sociedade, é de
34 700 000$, dividido em 34 700 acções ordinárias no valor de
1000$ cada uma.

2 � O capital social pode ser elevado, por uma ou mais vezes,
até ao limite de 60 000 000$, por entradas em dinheiro, mediante
simples deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, podendo haver
títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e 1000 acções.

2 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo
ambas as assinaturas ser de chancela.

3 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição, as-
sim como acções sem direito a voto, conferindo estas últimas o
direito a dividendo prioritário a fixar pelo órgão da sociedade que
deliberar a emissão.

4 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o deli-
berar, pelo seu valor nominal, acrescido de um prémio, cujo cálculo
será definido pelo órgão que deliberou a emissão.

5 � No caso de incumprimento da obrigação, a sociedade fica
constituída na obrigação de indemnizar o titular, em montante a
determinar pelo órgão que tiver deliberado a emissão.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

A sociedade é gerida por um conselho de administração, compos-
to por três, cinco ou sete membros, eleitos em assembleia geral, a
qual designará o presidente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 280 � 4 de Dezembro de 2003 26 026-(95)

ARTIGO 9.º

1 � Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das
demais atribuições que lhe confere a lei e o presente contrato:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e decidir das mesmas e comprome-
ter-se em arbitragens, podendo delegar os seus poderes num só man-
datário;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Deliberar aumentar o capital social, nos termos do artigo 5.º,

n.º 2, do presente contrato;
e) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis, in-

cluindo acções, quinhões, quotas e obrigações;
f) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da sociedade;
g) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos

termos do artigo 4.º destes estatutos;
h) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional e ou

estrangeiro e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;
i) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para

o exercício de cargos sociais noutras empresas ou para representar a
sociedade na celebração de determinados actos ou contratos;

j) Deliberar que a sociedade preste às sociedades de que seja titular
de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico e financeiro, con-
cedendo empréstimos e prestando avales e fianças.

2 � As deliberações relativas aos assuntos mencionados nas
alíneas d), e), f), g), h) e j) do número anterior ou que determinem
a prática de quaisquer actos nelas previstos carecem da aprovação
unânime de todos os membros do conselho de administração.

3 � Não havendo aprovação nos termos da parte final do nú-
mero anterior, o conselho de administração poderá, querendo, soli-
citar a realização de uma assembleia geral para decidir acerca da
matéria.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores, sendo um destes ne-

cessariamente o presidente do conselho de administração, salvo se o
acto tiver sido objecto de prévia deliberação do conselho de admi-
nistração, caso em que será suficiente a assinatura de um só adminis-
trador;

b) Pela assinatura conjunta de dois procuradores, com poderes para
o acto;

c) Pela assinatura de um único administrador nos actos de mero
expediente.

ARTIGO 11.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais e não expressamente consentidos no presente contrato.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou a
maioria dos seus membros o convoque, devendo constar das respec-
tivas actas as deliberações que forem tomadas.

2 � Fora dos casos em que se dispõe contrariamente, as delibera-
ções serão tomadas por maioria de votos, tendo o presidente, em
caso de empate, voto de qualidade.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar nas reu-
niões do conselho por outro administrador, mediante carta, dirigida
ao presidente, a mencionar na acta e a arquivar. A carta de repre-
sentação deverá indicar o dia e a hora da reunião a que se destina.

4 � Os administradores poderão votar por correspondência, a
solicitação do presidente do conselho.

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único ou
por um conselho fiscal, composto de três membros efectivos e um
suplente, conforme a assembleia geral deliberar caso a caso.

ARTIGO 14.º

As atribuições do fiscal único ou do conselho fiscal são as especi-
ficadas na lei e, sendo caso disso, nestes estatutos.

ARTIGO 15.º

No caso de morte, renúncia ou impedimento temporário ou defi-
nitivo de qualquer dos membros do conselho de administração, assu-

mirá funções um membro suplente e, na falta deste, o conselho de
administração procederá a cooptação.

ARTIGO 16.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício do seu cargo, conforme for deliberado pela assembleia geral
que os eleger.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição
que as substituam, e que, até oito dias antes da realização da assem-
bleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas; ou

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
nos cofres da sociedade ou de instituições de crédito, sendo ao por-
tador.

2 � O depósito na instituição de crédito tem de ser compro-
vado por carta, emitida por essa instituição, que dê entrada na
sociedade, pelo menos, oito dias antes da data da realização da
assembleia.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

ARTIGO 18.º

Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da assem-
bleia geral pelo cônjuge, por ascendente ou descendente, por outro
accionista ou por um membro do conselho de administração.

ARTIGO 19.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde
que se encontrem presentes accionistas que representem mais de
50 % do capital social.

ARTIGO 20.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário.

2 � A assembleia geral poderá, ainda, querendo, nomear um vice-
-presidente, que substituirá o presidente nos impedimentos deste.

ARTIGO 21.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no 1.º trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que os conselhos de adminis-

tração ou fiscal o julguem conveniente ou quando requerido por ac-
cionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital social
imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 22.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à formação
da reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço
anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo
esta deliberar distribui-los ou afectá-los a reservas, total ou par-
cialmente.
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Mais certifico que por acta n.º 6, de 16 de Maio de 2000, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 4/20030509.
Facto: designação dos membros da fiscalização.
Fiscal único efectivo: Patrício, Mimoso & Mendes Jorge, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Nogueira
e Sousa, 8, 1.º, Lisboa, representada por Joaquim Patrício da Silva,
revisor oficial de contas, casado, com domicílio profissional na Rua
de Nogueira e Sousa, 8, 1.º, Lisboa.

Fiscal único suplente: João Fernandes Mendes Jorge, revisor ofi-
cial de contas, residente na Avenida de 25 de Abril, 39, 13.º, esquer-
do, Almada.

Período: quadriénio de 2000-2003.
Data da deliberação: 16 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002409390

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

PANAGRESTE � INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 364; identificação de pessoa colectiva n.º 505540517; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 e 2/20030924.

Certifico que foi registada a cessão de funções de gerente de Rui
Alexandre Lavrador Sequeira, por renúncia, em 25 de Junho de 2003.

Certifico, ainda, que foi registada a alteração parcial do contrato,
tendo sido alterado o artigo 6.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência e a representação da sociedade incumbem a todos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contra-
tos, activa e passivamente, em juízo e fora dele, com a assinatura de
um gerente.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Gonçalves Nogueira. 2003313036

PORTALEGRE
AVIS

AVIOBRAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Covões, 7480 Alcórrego, Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 81; identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 503639931; inscrição n.º 8; número e
data da apresentação: 3/20030926.

Certifico que por escritura de divisão, cessões de quotas e altera-
ção do pacto, lavrada em 27 de Agosto de 2003, de fl. 95 a fl. 96 do
livro de notas n.º 40-C do Cartório Notarial de Avis, foi alterado o
artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 77 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
de 20 020 euros, pertencente à sócia Maria Aline da Silva Gomes
Camacho Baião, e outra no valor de 56 980 euros, pertencente ao
sócio José Duarte Alves.

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

30 de Setembro de 2003. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001487142

MESTRE DE AVIS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial de Avis, lote 23, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 156; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 506153436; inscrição n.º 3 e averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 5 e
6/20030926.

Certifico que, por escritura de 11 de Setembro de 2003, lavrada
de fl. 140 a fl. 141 do livro n.º 40-C do Cartório Notarial de Avis,
foi aumentado o capital social da sociedade em epígrafe de 5000 eu-
ros para 25 000 euros, sendo a importância do aumento de
20 000 euros, a subscrever e realizar em dinheiro, por ambos os
sócios, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato social, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
nominal de 12 500 euros, pertencendo uma à sócia Isabel Maria
Duarte Ferreira Lopes Alberto Passos e outra ao sócio Aníbal Gon-
çalves Lopes.

§ único .......................................................................................

Mais certifico que, pela acta n.º 3, de 31 de Agosto de 2003, da
sociedade em epígrafe, foi deslocada a sede para a Zona Industrial de
Avis, lote 23, freguesia e concelho de Avis.

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

30 de Setembro de 2003. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2001487169

PORTO

AMARANTE

CLÍNICA DE SANTA LUZIA, L.DA

Sede: Edifício do Rego, fracção Q, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 571/
910508; identificação de pessoa colectiva n.º 502563745; data da
apresentação: 030624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe rela-
tivos ao ano de 2002.

Conferida, está conforme o original.

13 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Noguei-
ra Teixeira Martins. 2003368337

MARVITEX � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Sede: Edifício Fénix, 3, rés-do-chão, esquerdo,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2098/
021025; identificação de pessoa colectiva n.º 505242761; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
011106,

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções de gerente de Licínio Manuel da Rocha,
por renúncia, em 19 de Outubro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Ma-
ria Ramos Cardoso Mesquita. 2001279361
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FRANCKFORT � COMÉRCIO DE PORTAS
E JANELAS, L.DA

Sede: Candemil, Candemil, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2210/
030807; identificação de pessoa colectiva n.º P 506602583; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/030807.

Certifico que entre Aristides Augusto Vasconcelos de Miranda,
casado com Arlete Fernandes do Campo Miranda na comunhão de
adquiridos, e Ana Alexandra do Campo Miranda, solteira, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRANCKFORT � Comércio de
Portas e Janelas, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Candemil, freguesia de Candemil,
concelho de Amarante.

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 no comércio, importação, expor-
tação e representação de portas, janelas; revestimentos, tectos fal-
sos, máquinas e acessórios para a indústria da construção civil e
hotelaria; comércio de viaturas ligeiras e de carga.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 300 euros, pertencente ao sócio Aristides Augusto Vasconcelos
de Miranda, e outra do valor nominal de 5700 euros, pertencente à
sócia Ana Alexandra do Campo Miranda.

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 Ana Ale-
xandra do Campo Miranda, 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 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.

Conferida, está conforme.

14 de Agosto de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2003285407

GONDOMAR

ARMANDO BRANDÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 521/
20010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505728666; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 1 e 2/20030916,

Certifico que, por escritura de 25 de Junho de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Gondomar, a sociedade em epígrafe, anterior-
mente denominada Armando Brandão, L.da, foi transformada em
sociedade unipessoal, ficando a reger-se pelo seguinte articulado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Armando Brandão, Unipessoal, L.da,
com sede  na Rua do Dr. Pedro Vitorino, 299, da freguesia de São
Pedro da Cova, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em fabricação de ourivesaria e joalha-
ria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma única quota do valor nomi-
nal de 5000 euros, que pertence ao único sócio Armando Gonçalves
Brandão.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida pelo único sócio Armando
Gonçalves Brandão, já nomeado gerente.

§ único. A sociedade fica vinculada com a intervenção de um
gerente.

Certifico, ainda, que José dos Santos Brandão cessou funções de
gerente, em 25 de Junho de 2003, por renúncia.

Está conforme.

17 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 2002858314

MARCO DE CANAVESES

ANTÓNIO RANGEL FERRAZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1913/20020204; número e data da apresentação: 3/20020204.

Certifico que António Rangel Ferraz, casado em comunhão de
adquiridos com Emília Modesta Monteiro Ferraz, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Rangel Ferraz, Unipessoal,
L.da, com sede no lugar de Boucas, freguesia de Santo Isidoro, con-
celho de Marco de Canaveses.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação de obras de carpintaria para
a construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ele decidir.

ARTIGO 5.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.

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.

27 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 1000238997

GRANIT UNION, LTD. � SUCURSAL PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1728/20011109; identificação de pessoa colectiva n.º 980236207;
número e data da apresentação: 7/20020927.
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Certifico que:
Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação

das funções do representante.
Causa: renúncia.
Data: 5 de Setembro de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Mace-
do Moura. 2004974150

CONSTRUÇÕES CIDANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 2023/20030620; número e data da apresentação: 1/20030620.

Certifico que entre António César Pereira Peixoto, casado em
comunhão de adquiridos com Cidália Maria Pereira Teixeira Peixo-
to, e Cidália Maria Pereira Teixeira Peixoto, casada em comunhão
de adquiridos com António César Pereira Peixoto, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Cidante, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Gaspar Pinto Ribeiro de Magalhães Aguiar, 125, 4.º,
direito, da freguesia de Penhalonga, do concelho de Marco de Cana-
veses, com duração por tempo indeterminado.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste na construção e reparação de edifícios.
Cantinas.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante de 20 000 euros.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem delibe-
radas em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o referido António César
Pereira Peixoto.

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

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo me-
nos, desde que a lei não exija outras formalidades.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2003. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira
da Silva. 2001610661

PORTO � 1.A SECÇÃO

BERGER � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 804/20030821; identificação de pessoa colectiva
n.º 506173461; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030821; pasta n.º 12 804.

Certifico que, por escritura de 10 de Outubro de 2002, no Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,

posteriormente rectificada por escritura de 21 de Julho de 2003, no
mesmo cartório, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato é do seguinte teor:

1.º

Denominação, sede e duração

A sociedade tem a firma BERGER � Imobiliária, S. A., com sede
na Rua de Timor, 31, freguesia da Foz do Douro, concelho do Porto.

2.º

Objecto

O objecto social consiste na promoção imobiliária. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

Capital e sua representação

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, está totalmente subscrito, e é representado por
10 000 acções de 5 euros cada uma.

Haverá títulos de 1, 10, 100 e 1000 acções, e estas serão nomi-
nativas ou ao portador e reciprocamente convertíveis.

Fica autorizada a administração a, com o parecer do fiscal único
elevar o capital até ao limite de 250 000 euros.

4.º

Obrigações

A sociedade poderá, nos termos e limites legais, emitir obrigações
nominativas ou ao portador, nas condições que forem determinadas
pela assembleia geral para o efeito convocada.

5.º

Transacção de acções, obrigações, quotas
ou participações sociais

É permitido ao conselho de administração adquirir para a socie-
dade, nos termos e com os limites legais, acções próprias, quotas ou
participações noutras sociedades e sobre umas e outras realizar as
operações que tiver por conveniente, dentro dos condicionalismos
legais.

6.º

Administração

A gestão de negócios e interesses sociais fica a cargo de um admi-
nistrador único, eleito trienalmente, sempre reelegível. No seu im-
pedimento temporário exercerá estas funções o administrador de-
signado para o efeito.

7.º

Competência e poderes da administração

O administrador único terá os mais altos poderes para dirigir os
negócios sociais e para representar a sociedade e a sua competência
inclui todos os actos da sociedade que não pertençam a outros ór-
gãos, de acordo com a lei e com os estatutos, e particularmente os
seguintes:

Negociar e celebrar todos os contratos em nome da sociedade,
podendo, designadamente, adquirir, vender, ceder ou onerar bens
móveis e imóveis, viaturas automóveis, direitos de sociedade, parti-
cipações no capital de outras sociedades, dar e tomar de trespasse
estabelecimentos comerciais, bem como dar e tomar de arrendamento;

Representar a sociedade, para todos os efeitos, em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, com poderes para confessar, desistir,
transigir ou aceitar arbitragem em qualquer processo judicial em que
a sociedade seja parte;

Constituir procuradores da sociedade para a representar em actos
ou para assuntos determinados, conforme o especificado nos respec-
tivos mandatos.

A sociedade obriga-se por qualquer das formas seguintes:
Pela intervenção do administrador único;
Pela intervenção de procuradores da sociedade, nos termos dos

respectivos mandatos.
8.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade fica a cargo de um fiscal único e res-
pectivo suplente, eleitos trienalmente e sempre reelegíveis.
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9.º

Assembleia geral

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto, mas só terão esse direito os possuidores de um mí-
nimo de 1000 acções nominativas ou ao portador e desde que estas
últimas estejam registadas ou depositadas, com a antecedência míni-
ma de 10 dias, na sede social, em instituição bancária ou noutro local
previamente designado pelo conselho de administração em aviso de
reunião.

A cada 100 acções corresponde um voto.
A publicação da convocação da assembleia geral será efectuada,

nos termos do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais com,
pelo menos, um mês de antecipação.

As assembleias gerais reunirão, por regra, na sede social ou nou-
tro local, quando o presidente da mesa da assembleia geral o julgar
conveniente e a lei o permitir.

10.º

À assembleia geral ordinária, que reunirá dentro do 1.º trimestre
de cada ano, compete:

Discutir, aprovar ou modificar o relatório e as contas do conse-
lho de administração e o parecer do conselho fiscal;

Eleger, quando disso for caso, o seu presidente e secretários, os
conselhos de administração e fiscal e o presidente deste e, bem as-
sim, a comissão de vencimentos ou outras que venham a ser criadas
por vontade da assembleia;

Tratar de qualquer outro assunto mencionado na convocatória.

11.º

A assembleia geral extraordinária será convocada pelo presidente
nos mesmos moldes das assembleias gerais ordinárias, por sua inici-
ativa ou a pedido do conselho de administração ou do conselho fis-
cal ou ainda a requerimento de accionistas que representem, pelo
menos, 5 % do capital social.

Os accionistas que pretendam a convocação de uma assembleia
geral extraordinária precisarão no seu requerimento o objecto da
reunião.

12.º

Representação em assembleia geral

Os accionistas, quer tenham ou não direito a um voto, podem
fazer-se representar somente por outro accionista, mediante carta,
com a assinatura por qualquer modo autenticada, dirigida ao presi-
dente da assembleia geral.

Compete ao presidente da mesa verificar a regularidade da repre-
sentação e decidir sobre ela.

Não há limitação ao número de votos que cada accionista dispo-
nha na sua assembleia, quer pessoalmente, quer como mandatário,
podendo cada accionista, qualquer que seja o número de acções,
representar mais da 10.ª parte dos votos que se apurarem na assem-
bleia, sem prejuízo das disposições legais imperativas aplicáveis nes-
ta matéria.

13.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos trienalmente de entre os accionistas, sendo
permitida a sua reeleição.

14.º

Resultados

O ano social coincide com o ano civil, contando-se o primeiro
exercício desde a data da constituição da sociedade até 31 de De-
zembro de 2002.

Os lucros líquidos apurados anualmente, com referência a 31 de
Dezembro, depois de deduzidos 5 % para a reserva legal enquanto
esta não estiver preenchida ou sempre que se mostre necessário
reintegrá-la, terão a aplicação que a assembleia geral determinar, sem
prejuízo das disposições legais aplicáveis nesta matéria.

15.º

Dissolução e liquidação

A sociedade dissolve-se pelos motivos indicados no artigo 195.º
do Código das Sociedades Comerciais.

A assembleia geral que deliberar a dissolução fixará o prazo e o
modo de liquidação.

16.º

Disposições transitórias

É desde já nomeado o administrador único, para o primeiro trié-
nio:

Dr.ª Ana Berger Carvalho Morais Pereira de Pinho.

Está conforme.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 1000239002

FARMÁCIA DO CAMPO ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 953/890628; identificação de pessoa colectiva n.º 502180323;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/20030813; pasta
n.º 7348.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Rosa Maria Montes Noronha Ribeiro de Almeida,

com 1250 euros e 1250 euros; Carla Maria Rocha e Silva Queirós
Sanches, com 2500 euros.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade ficou
depositado na pasta respectiva.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002178313

ADRIANO � CONCESSÕES
RODOVIÁRIAS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 755/030715; identificação de pessoa colectiva n.º 506589994;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/20030813; pasta n.º 12 755.

Certifico que, por escritura de 19 de Maio de 2003, no 1.º Cartó-
rio Notarial de Competência Especializada do Porto, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de ADRIANO � Con-
cessões Rodoviárias, SGPS, S. A., e durará por tempo indeterminado.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Monte dos Burgos,
470-492, 1.º, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

3 � O conselho de administração poderá deslocar a sede social
para outro local dentro do mesmo concelho ou para outro concelho
limítrofe, bem como criar, transferir ou extinguir delegações, agên-
cias, sucursais ou quaisquer outras formas de representação da socie-
dade, em território nacional ou no estrangeiro, onde e quando en-
tender conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 3.º

A actividade poderá fazer parte de agrupamentos complementa-
res de empresas, associações em participação, consórcios ou outros
de natureza semelhante.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representado por 50 000 acções ordiná-
rias, com o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � As acções serão nominativas, podendo revestir a forma
meramente escritural ou ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
100, 1000, 10 000, 20 000, 30 000 ou 40 000 acções.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 280 � 4 de Dezembro de 200326 026-(100)

3 � Os títulos das acções, quer provisórios, quer definitivos, se-
rão sempre assinados por dois administradores, podendo ambas as
assinaturas ser apostas por meio de chancela.

4 � A sociedade poderá exigir que os accionistas efectuem, na
proporção das suas participações no capital da sociedade, prestações
acessórias pecuniárias, a título oneroso ou gratuito, consoante for
deliberado pela assembleia geral, até ao montante de
1 000 000 de euros, e nas demais condições que a assembleia geral
igualmente deliberar.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, emitir
obrigações e adquirir acções e obrigações próprias, nos termos pre-
vistos na lei, e realizar sobre umas e outras operações que se mos-
trarem convenientes para a prossecução dos interesses sociais.

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to a voto, que tenham 1000 ou mais acções averbadas ou registadas
em seu nome no livro de registo de acções da sociedade ou, no caso
de as acções revestirem a forma escritural, inscritas em contas de
valores mobiliários escriturais.

2 � Os accionistas detentores de um mínimo de acções inferior a
1000 poderão agrupar-se por forma a completar esse número,
fazendo-se então representar por qualquer um dos agrupados.

3 � Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral por outro accionista ou por qualquer terceiro, nos
termos da lei.

4 � Todas as representações previstas no número anterior deve-
rão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por
carta em que se especifique a identidade e domicílio do representan-
te e a reunião da assembleia a que se refere.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre accionistas ou ter-
ceiros, por um período não superior a quatro anos e poderão sempre
ser reeleitos.

ARTIGO 8.º

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por
lei.

2 � Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convocação
da assembleia geral pode fazer-se por cartas registadas, expedidas com
a antecedência legal mínima em relação à data da reunião.

3 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que se achem presentes ou devidamente representados
accionistas detentores de acções correspondentes a mais de 50 % do
capital social.

ARTIGO 9.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples dos votos apurados em cada reunião, salvo quando a lei
ou os estatutos exigirem maioria qualificada.

2 � A cada grupo de 1000 acções corresponde um voto, tendo
os accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte in-
teira que resultar da divisão por 1000 do número de acções que pos-
suem, sem qualquer limite.

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, incumbem a um conselho de
administração, o qual será composto por três membros, de entre os
quais um presidente, eleitos pela assembleia geral por um período
não superior a quatro anos e que poderão sempre ser reeleitos.

2 � O conselho de administração fica investido dos poderes ne-
cessários para o efeito de assegurar a gestão das actividades da socie-
dade e de todos os seus negócios, podendo, designadamente, mas sem
se limitar:

a) Celebrar contratos no âmbito da actividade corrente e para a
prossecução do seu objecto social;

b) Contratar e despedir pessoal;
c) Adquirir, alienar, locar ou onerar bens móveis, incluindo veí-

culos automóveis;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e ou imo-

biliária;
e) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras equivalentes,

no mercado nacional e ou no estrangeiro, e aceitar a fiscalização
das entidades mutuantes;

f) Prestar garantias, cauções e avales, nos termos permitidos
por lei;

g) Abrir e movimentar contas bancárias;
h) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
i) Designar pessoas, individuais ou colectivas, para o exercício de

cargos sociais noutras sociedades; e
j) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo,

tanto judicial como arbitral.
3 � O conselho de administração poderá delegar, no todo ou em

parte, as suas competências e os poderes de gestão e de representa-
ção, nos termos da lei, designadamente, os referidos no anterior n.º 2,
num ou mais administradores, sem prejuízo da sua própria compe-
tência para deliberar sobre os mesmos assuntos.

4 � O conselho de administração poderá constituir mandatários
ou procuradores da sociedade para a prática de determinados actos
ou categorias de actos,

5 � Os membros do conselho de administração não serão remu-
nerados, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reunirá ordinariamente no iní-
cio de cada ano e, extraordinariamente, sempre que tal se afigure
necessário, por convocação do respectivo presidente ou de dois ad-
ministradores.

2 � Qualquer membro do conselho de administração poderá fa-
zer-se representar numa reunião do conselho por outro administra-
dor, mediante carta dirigida ao respectivo presidente, que só poderá
ser utilizada uma vez.

3 � As deliberações do conselho de administração serão toma-
das por maioria dos votos dos administradores presentes e repre-
sentados.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade fica obrigada, nos seus actos e contratos:
a) Pelas assinaturas, em conjunto, de dois membros do conselho

de administração;
b) Pela assinatura de um ou mais administradores-delegados, den-

tro dos limites da delegação do conselho, de acordo com o disposto
no artigo 10.º, n.º 3;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários da sociedade cons-
tituídos para fins específicos e determinados, conforme o disposto
no artigo 10.º, n.º 4, e nos termos dos respectivos mandatos ou pro-
curações.

2 � A sociedade poderá ser representada por qualquer membro
do conselho de administração nas assembleias gerais das sociedades
em cujo capital participe.

ARTIGO 13.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal úni-
co, que deverá ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 � O fiscal único e o seu suplente serão eleitos pela assembleia
geral, por um período não superior a quatro anos e poderão sempre
ser reeleitos.

ARTIGO 14.º

1 � Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva le-
gal, nos termos previstos na lei, os lucros líquidos de cada exercício
serão aplicados conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 � No decurso de cada exercício, podem ser feitos aos accio-
nistas adiantamentos sobre os lucros ou distribuição de reservas,
nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 15.º

As retribuições, de qualquer espécie, dos membros dos órgãos so-
ciais serão fixadas, e a todo o tempo revisíveis, pela assembleia geral.

ARTIGO 16.º

1 � A composição dos órgãos sociais durante o primeiro quadrié-
nio, será a seguinte:

a) Mesa da assembleia geral:
Presidente: Bernardo Maria Aranha da Gama Lobo Xavier, casa-

do, residente na Avenida da Boavista, Edifício Oceanos, 5.2, no
Porto;

Secretário: Eurico Jorge Soares Monteiro Pereira, casado, residente
na Rua do Agueiro, 240, 1.º, direito, em Vila Nova de Gaia.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 280 � 4 de Dezembro de 2003 26 026-(101)

b) Conselho de administração:
Presidente: Carlos Alberto Alves Gonçalves, casado, residente na

Rua da Senhora da Hora, vereda 14, lote 24, Mafamude, em Vila
Nova de Gaia;

Vogais: Luís Manuel Vieira Santo Amaro, casado, residente na Rua
de São João Bosco, 362, 2.º, no Porto; Mário Jorge Henriques Couto,
casado, residente na Rua do Dr. Campos Monteiro, 71, em São
Mamede de Infesta.

c) Fiscal único:
Efectivo: Oliveira Reis & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas n.º 23, representada por José Vieira dos Reis,
revisor oficial de contas n.º 359, casado, com domicílio profissional
na Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, em Lisboa;

Suplente: Fernando Marques Oliveira, revisor oficial de contas
n.º 207, casado, com domicílio profissional na Avenida de Colum-
bano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, em Lisboa.

2 � A sociedade assume, desde já, a obrigação de pagar todas as
despesas inerentes à sua constituição.

3 � Qualquer dos membros do conselho de administração fica
desde já autorizado a, antes do registo definitivo deste contrato de
sociedade e nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do
n.º 4 do artigo 277.º do Código das Sociedades Comerciais, proceder
ao levantamento da importância correspondente ao capital social, a
fim de acorrer às despesas de constituição, registo, instalação da sede
social e aquisição dos bens de equipamento ou outros que sejam ne-
cessários ou convenientes à prossecução dos fins sociais.

4 � Nos termos e para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do
artigo 19.º do Código das Sociedades Comerciais, fica, desde já, au-
torizada a celebração de quaisquer contratos de aquisição de partici-
pações noutras sociedades e contratos de financiamento, nos ter-
mos e condições que o conselho de administração delibere.

Está conforme.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669600

A CONORTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 713/770411; identificação de pessoa colectiva n.º 500629153;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/20030813; pasta
n.º 6863.

Certifico que foi aumentado o capital social com a importância
de 12,02 euros, em dinheiro, subscrito pelas sócias, tendo, em con-
sequência, o artigo 3.º do respectivo contrato de sociedade ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondendo à soma de três quotas: uma no valor nominal de
2666 euros, pertencente à sócia Laura de Barros Pinto Bessa, e duas
no valor nominal de 1167 euros, pertencentes uma a cada uma das
sócias Delmira Laura Pinto Bessa Brandão Campos e Ida Aurélia Pin-
to Bessa Brandão.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade ficou
depositado na pasta respectiva.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2001243030

A. J. GONÇALVES DE MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3349/710317; identificação de pessoa colectiva n.º 500002614;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 0; número e data da apresentação:
13/20030813; pasta n.º 1360.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede deslocada para a Rua de Óscar da Silva, 1833, Leça da Pal-
meira, Matosinhos.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade ficou
depositado na pasta respectiva.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669619

BUFETE DO PADRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 166/860410; identificação de pessoa colectiva n.º 501655956;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 29; números e data
das apresentações: 7-8/20030813; pasta n.º 2275.

Certifico que, por escritura de 17 de Julho de 2003, no 8.º Cartó-
rio Notarial do Porto, foi registado o seguinte:

Cessação de funções do gerente Agostinho Nunes Monteiro, por
renúncia.

Data: 17 de Julho de 2003.
Designação do gerente José Carlos Mendes Fernandes da Costa,

residente na Rua de São Miguel, 87, 1.º, B, Valongo.
Data da deliberação: 17 de Julho de 2003.

Está conforme.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2000621864

FAMÍLIA VIVA � CUIDAR E ACOMPANHAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4295/940318; identificação de pessoa colectiva n.º 503166081;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 18/20030813; pasta
n.º 19 920.

Certifico o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 2410$, por incorporação de reservas legais, a distri-

buir pelos sócios na proporção das suas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Isabel Maria Mendes da Silva Saraiva Perry da

Câmara, com 2000 euros; José Maria Martins de Oliveira, com
1500 euros; Rosa Fernanda Queirós Dias da Fonseca da Silva, com
1000 euros; Maria Teresa Rodrigues Reis de Castro Silva, com
500 euros.

Está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade foi de-
positado na pasta respectiva.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2000621880

FRITECNIL � CLIMATIZAÇÃO E FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 618/900514; identificação de pessoa colectiva n.º 502326697;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/20030813; pasta
n.º 4387.

Certifico que, por escritura de 5 de Maio de 2003, no 2.º Cartório
Notarial do Porto, foi alterado o contrato de sociedade, tendo sido
dada nova redacção ao artigo 3.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, montagem,
reparação e assistência técnica de aparelhos de ar condicionado,
ventilação e refrigeração; construção e engenharia civil.

Está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade foi de-
positado na pasta respectiva.

20 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2000621872

ARCHER DE CARVALHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 629/811026; identificação de pessoa colectiva n.º 501213953;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/20030814; pasta
n.º 5512.
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Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Abril de 1999.

É o que cumpre certificar.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669627

DOMINGOS FERREIRA & ISAURA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 456/840206; identificação de pessoa colectiva n.º 501481982;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 13/20030814; pas-
ta n.º 6849.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 402 410$, em dinheiro, subscrito e realizado por

ambos os sócios na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Domingos Moreira Barbosa Duarte e Benilde

Soares Mendes Vaz Ribeiro, com 2500 euros cada um.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade ficou
depositado na pasta respectiva.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669643

DBSI � CONSULTADORIA E SERVIÇOS DE GESTÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3773/951128; identificação de pessoa colectiva n.º 503547808;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/20030807; pasta n.º 3773.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente Tiago Sottomayor Pinto Pereira,
por renúncia.

Carta de 24 de Fevereiro de 2003.

É o que cumpre certificar.

13 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669481

FERREIRAS � MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 974/850703; identificação de pessoa colectiva n.º 501517706;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/20030813; pasta n.º 11 658.

Certifico o seguinte:
Sede deslocada para a Rua de Óscar da Silva, 1833, Leça da Pal-

meira, Matosinhos.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade foi de-
positado na pasta respectiva.

19 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2000621732

BRAZOO � ALIMENTOS PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7360/990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504725190;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20030813; pasta
n.º 7360.

Certifico que, por escritura de 13 de Junho de 2003, no Cartório
Notarial de Espinho, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

19 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2000621724

CRUZ JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 829/910214; identificação de pessoa colectiva n.º 502500735;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030812; pasta
n.º 7122.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do artigo 3.º
Aumento de 502 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Abílio Augusto Pinto da Cruz, com 2500 euros, e

Maria Esperança Fernandes de Araújo Pinto da Cruz, com 2500 eu-
ros.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade ficou
depositado na pasta respectiva.

19 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002138214

C. A. L. � COMÉRCIO PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 794/20030812; identificação de pessoa colectiva
n.º 505821745; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20030812; pasta n.º 12 794.

Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2003, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, mudou
a sede e firma, tendo, em consequência, os n.os 1 e 2 do artigo 1.º do
respectivo contrato de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma César & Paulo Lopes, L.da

2 � Tem a sua sede no Largo do Campo Lindo, 62-64, freguesia
de Paranhos, concelho do Porto.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade ficou
depositado na pasta respectiva.

19 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669589

ESPELHO DO CÃO � ESTÉTICA, PRODUTOS
E FORMAÇÃO PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 825/20030917; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20030917; pasta n.º 12 825.

Certifico que, por escritura de 26 de Agosto de 2003, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Espelho do Cão � Estética, Produtos
e Formação para Animais, L.da, e tem a sua sede na Rua do Lidador,
165, freguesia de Aldoar, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de acessórios para animais de
estimação. Comércio de animais de estimação. Estética canina.
Comércio de alimentos para animais de estimação. Cursos de for-
mação sobre animais domésticos e de estimação.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais com o valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes às sócias Maria Helena
Carvalho Pinto de Magalhães e Maria Cristina da Fonseca e Silva
Marçal Antunes Guimarães.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, des-
de já nomeadas gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, a
favor de estranhos, carece do consentimento da sociedade, a qual
terá sempre direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Por morte de qualquer dos sócios a respectiva quota não se trans-
mite, devendo a sociedade amortizá-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir
por sócio ou terceiro, pelo valor resultante do último balanço apro-
vado.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo sócio;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, nomeadamente, quando for sujeita a
arrolamento, arresto, penhora, incluída em massa falida, ou quando,
fora dos casos previstos na lei, for cedida sem consentimento da
sociedade.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retirada a im-
portância para reserva legal, terão o destino que vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 2002627061

ALVES & CAVADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 844/900620; identificação de pessoa colectiva n.º 502367156;
número e data da prestação de contas: 20030620/PC-556; pasta
n.º 4955.

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 Julho de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002193738

BATEIRA, CARDOSO & BATEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 315/900919; identificação de pessoa colectiva n.º 502415614;
número e data da prestação de contas: 20030620/PC-552; pasta
n.º 5882.

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 Julho de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002192340

AUTO-TÁXI TOMÁS E ESTER MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 498/010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505512300;
número e data da prestação de contas: 25062003/PC-645; pasta
n.º 10 498.

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

29 de Agosto de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002193827

CASIMIRO DE SOUSA FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2612/150601; identificação de pessoa colectiva n.º 500526435;
número e data da prestação de contas: 20030623/PC-619; pasta
n.º 817.

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

21 de Julho de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002162263

CLÍNICA MAGNUM � CENTRO MÉDICO
E DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1512/890918; identificação de pessoa colectiva n.º 502217928;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 23/20030814; pasta
n.º 9668.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os só-

cios na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Abel Fernando Pinto Salgado e Roseta da Con-

ceição Nogueira Penaforte Salgado, com 2500 euros cada um.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade ficou
depositado na pasta respectiva.

21 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669651

DUALNEFA � ARQUITECTURA, ENGENHARIA
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9750/010103; identificação de pessoa colectiva n.º 504815610;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 12 e 13/20030627; pasta n.º 9750.

Certifico que na sociedade em epígrafe, por escritura de 13 de
Maio de 2003, do Cartório Notarial de Gondomar, foi efectuado o
seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Manuel Pereira Névoa, por
renúncia, em 13 de Maio de 2003.

Mais certifico que foi alterado o n.º 1 do artigo 4.º, cuja redacção
é do seguinte teor:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida nas condições que forem
fixadas em assembleia geral por ambos os sócios, já nomeados ge-
rentes.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade ficou
depositado na pasta respectiva.

19 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002303797

A PALMEIRA CASA DE PASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5325/970429; identificação de pessoa colectiva n.º 503880442;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 5 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 10-13/
20030904; pasta n.º 5325.
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Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
1.º Cessação de funções de gerente de Manuel José Rodrigues, por

renúncia, em 21 de Abril de 2003.
2.º Cessação de funções de gerente de Maria Palmira Rodrigues

Alves, por renúncia, em 21 de Abril de 2003.
3.º Designação dos gerentes Hermínio da Silva Duarte e José Parola

Sérvolo, respectivamente residentes na Rua do Arquitecto Viana de
Lima, 275, Porto, e Largo da Viscondessa, 27, Santa Cruz do Bispo,
Matosinhos.

Data: 21 de Abril de 2003.

É o que cumpre certificar.

8 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 2002148473

BANCO BPI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 619/811023; identificação de pessoa colectiva n.º 501214534;
inscrição n.º 86; número e data da apresentação: 9/20030923; pasta
n.º 257.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património da sociedade in-

corporada para a incorporante.
Sociedade incorporada: CREDIUNIVERSO � Serviços de

Marketing, S. A., com sede no lugar do Olheiro, Folgosa, Maia.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Alterações projectadas na sociedade incorporante: nenhuma.

É o que cumpre certificar.

26 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002148686

BPN CRÉDITUS � SOCIEDADE FINANCEIRA
PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7604/990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504580159;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 14/20030926; pas-
ta n.º 7604.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património das incorporadas

para a incorporante.
Sociedade incorporante: BPN-CARFIN RENT � Comércio e

Aluguer de Viaturas e Equipamentos, S. A., com sede na Avenida de
França, 256, 8.º, Edifício Capitólio, Porto.

Sociedades incorporadas: a própria sociedade; BPN LEASING �
Sociedade de Locação Financeira, S. A., com sede na Avenida da
República, 53, Lisboa; NEOFACTORS BPN � Sociedade de Cessão
Financeira, S. A., com sede na Avenida da República, 53, Lisboa.

Alterações projectadas na sociedade incorporante: firma, sede e
objecto.

Firma: BPN CRÉDITO � Instituição Financeira de Crédito, S. A.
Sede: Lisboa.
Objecto: prática das operações permitidas aos bancos, com ex-

cepção da recepção de depósitos.

É o que cumpre certificar.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002148791

BPN-CARFIN RENT � COMÉRCIO E ALUGUER
DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 666/910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502488468;
inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 13/20030926; pas-
ta n.º 6669.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património das incorporadas

para a incorporante.

Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedades incoporadas: BPN CRÉDITUS � Sociedade Financei-

ra para Aquisições a Crédito, S. A., com sede na Avenida de França,
680-694, Porto; BPN LEASING � Sociedade de Locação Financei-
ra, S. A., com sede na Avenida da República, 53, Lisboa;
NEOFACTORS BPN � Sociedade de Cessão Financeira, S. A., com
sede na Avenida da República, 53, Lisboa.

Alterações projectadas na sociedade incorporante: firma, sede e
objecto.

Firma: BPN CRÉDITO � Instituição Financeira de Crédito, S. A.
Sede: Lisboa.
Objecto: prática das operações permitidas aos bancos, com ex-

cepção da recepção de depósitos.

É o que cumpre certificar.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002148783

CORREIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 771/900606; identificação de pessoa colectiva n.º 502358963;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030822; pasta
n.º 4805.

Certifico que, por escritura de 16 de Março de 1994, no 8.º Car-
tório Notarial do Porto, foi aumentado o capital social com a im-
portância de 13 000 000$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na
proporção das suas quotas, tendo, em consequência, os artigos 1.º e
3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Correia & Correia, L.da, tem a sua
sede na Rua de Cedofeita, 604, freguesia de Cedofeita, concelho do
Porto, e durará por tempo indeterminado a partir da data da sua
constituição.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas no valor de
7 000 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José Do-
mingos da Conceição Correia e Maria Odete Ribeiro Rodrigues Cor-
reia.

29 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669953

ESTREIA � AGÊNCIA DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2027/940311; identificação de pessoa colectiva n.º 503164127;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 5/20030826; pasta n.º 2027.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Julho de 2003.

29 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669970

BLUE MOTION � DESIGN E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9509/001013; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20030822; pasta n.º 9509.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, por escri-
tura de 18 de Março de 2003, no 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Matosinhos, foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Março de 2003.

Está conforme.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669848
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COSTA FERREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 528/600901; identificação de pessoa colectiva n.º 500078858;
inscrições n.os 14 e 15; números e data das apresentações: 10 e 11/
20030823; pasta n.º 15 636.

Certifico que, por escritura de 27 de Outubro de 1997, no 4.º Car-
tório Notarial do Porto, foi alterado o contrato de sociedade, tendo
sido dada nova redacção aos artigos 3.º, 6.º e 7.º, que é do seguinte
teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 000$, dividido nas cinco quotas seguintes: duas iguais de
11 250 000$, uma de cada um dos sócios Alfredo Maria Ferreira e
Celeste da Conceição Braz Ferreira; uma de 1 245 000$, do sócio
David António Ferreira; uma de 1 235 000$, do sócio Luís Manuel
Ferreira, e outra de 20 000$, da própria sociedade.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Alfredo Maria
Ferreira, Luís Manuel Ferreira e David António Ferreira, desde já
nomeados gerentes.

ARTIGO 7.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos basta
a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Mais disseram os outorgantes que a sociedade não possui bens
imóveis ou equiparados para efeitos de sisa.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade ficou
depositado na pasta respectiva.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669945

ALMEIDA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 806/20030821; identificação de pessoa colectiva
n.º 506645533; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20030821; pasta n.º 12 806.

Certifico que, por escritura de 9 de Julho de 2003, no 7.º Cartório
Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Almeida & Reis, L.da, e tem a
sua sede na Rua da Boavista, 353, freguesia de Cedofeita, concelho
do Porto.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar ou ex-
tinguir em território nacional ou no estrangeiro, agências, filiais,
delegações ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de vestuário
e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal cada uma de 12 500 euros, pertencentes uma ao sócio
Manuel António da Silva Reis e outra à sócia Felisbela Maria Carva-
lho de Almeida Reis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, de acordo com
o que for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios
Manuel António da Silva Reis e Felisbela Maria Carvalho de Almeida
Reis, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas, quando a favor de
terceiros, carece do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

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

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

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas.

28 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669937

BONSLIVROS � EDIÇÃO DE LIVROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 803/20030820;  identificação de pessoa colectiva
n.º 506690920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20030820; pasta n.º 12 803.

Certifico que, por escritura de 20 de Agosto de 2003, no Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, Antó-
nio Carlos Marques da Costa constituiu a sociedade em epígrafe, cujo
contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de BONSLIVROS � Edição de
Livros, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Pereira Reis, 347, freguesia de
Paranhos, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na edição de livros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao sócio ou a não sócios, ficando des-
de já nomeado gerente o sócio António Carlos Marques da Costa.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É o que cumpre certificar.

26 de Agosto de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 2002669856

AREIA SHOPPING ZOO, COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 824/20030916; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/20030916; pasta n.º 12 824.
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Certifico que, por escritura de 16 de Setembro de 2003, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Areia Shopping Zoo,
Comércio de Produtos para Animais, L.da, e tem a sua sede na Rua
do Ouro, 220, freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

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

3 � A criação de formas locais de representação não dependerá
de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de animais de companhia, bem como artigos e alimentos
para os mesmos animais. Comércio, importação e exportação de
artigos de caça, pesca e plantas. Comércio, importação e exporta-
ção de artigos para campismo e caravanismo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
2000 euros, pertencente ao sócio Rui Pedro Pereira Martins da Sil-
va, e duas iguais do valor nominal de 1500 euros, pertencentes uma
a cada um dos restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Rui Pedro Pereira Martins da Silva, que desde já fica
nomeado gerente, e a quem é conferido um direito especial à gerên-
cia.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

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

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimários;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não só-

cios.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será
pago ao seu titular em cinco prestações iguais, com vencimentos
sucessivos a três meses após a fixação definitiva da contrapartida,
salvo se o critério referido no n.º 2 do artigo 235.º do Código das
Sociedades Comerciais se revelar mais favorável para o titular da
quota.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 8.º

1 � Os representantes de quota em situação de indivisão heredi-
tária ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um
estranho que a todos represente na sociedade.

2 � Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito
de se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do
falecido.

ARTIGO 9.º

Afastando-se qualquer sócio da sociedade, não poderá exercer idên-
tica actividade por conta própria ou noutra sociedade nos seguintes
dois anos.

ARTIGO 10.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo de sociedade.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 2000629091

PORTO � 2.A SECÇÃO

TELEMAX � TELECOMUNICAÇÕES
E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 530/900531; identificação de pessoa colectiva n.º 502357240;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6; números e
data das apresentações: 4,5 e 6/030923; pasta n.º 1287.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

1.º Cessação de funções de gerente de Manuel Jesus Moreira, em
2 de Maio de 2001, por falecimento.

2.º Redenominação do capital e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 29 927,87 euros.
Sócios e quotas: José Luís Moreira de Almeida Rocha, com

19 951,91 euros, e Maria da Luz Silva Moreira, com 9975,96 euros.
3.º Designada gerente, em 20 de Setembro de 2002, a sócia Maria

da Luz Silva Moreira, residente na Rua do Zaire, 10, 2.º, direito,
Porto.

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

Está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161194

SOLER & PALAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 001/460729; identificação de pessoa colectiva n.º 500096341;
inscrição n.º 36; número e data da apresentação: 10/030423; pasta
n.º 731.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando os
artigos 1.º e 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Soler & Palau, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Manuel Pinto de Azevedo, 12 e 14, freguesia de Ramalde,
concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo da sociedade, é de 2 000 000 euros, dividido
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nas duas quotas seguintes: uma do valor nominal de 1 999 900 eu-
ros, pertencente à sócia Soler & Palau, S. A., e uma do valor nomi-
nal de 100 euros, pertencente à sócia Comercial SYP, S. A.

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002343691

SPG � SOCIEDADE PORTUCALENSE DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 739/840530; identificação de pessoa colectiva
n.º 501444416; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 9; números e data das apresentações: 14-15-16 e 18/030923;
pasta n.º 20 342.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de:

Cessação de funções de gerentes de José Augusto Pereira dos San-
tos Vilas Boas e Adelino Caldas Esteves Campante, em 26 de Junho
de 2003, por renúncia;

Designação de gerentes, em 26 de Junho de 2003, das sócias Maria
de Fátima Leal Gaspar e Maria Clementina Reis Vilar; e

Aumento de capital e alteração do contrato (com eliminação do
artigo 10.º), passando o corpo do artigo 1.º, artigos 3.º e 4.º e n.º 2 do
artigo 8.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SPG � Sociedade Portucalense de
Gestão, L.da, e tem a sua sede na Rua da Constituição, 1262, 3.º,
direito, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na gestão e administração de empresas;
actividade de contabilidade, auditoria e consultoria fiscal, selecção e
colocação de pessoal.

ARTIGO 4.º

O seu capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
11 000 euros, dividido em duas quotas, pertencendo uma quota do
valor nominal de 9900 euros, à sócia Maria de Fátima Leal Gaspar,
e outra de 1100 euros, à sócia Maria Clementina Reis Vilar.

ARTIGO 8.º

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de uma das gerentes.

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

Está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161208

QUALIMETA � CONSULTORIA, AUDITORIA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 772/030102; identificação de pessoa colectiva
n.º 506426238; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e datas das apresentações: 19/030923 e 7/030929;
pasta n.º 26 680.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de João Manuel Mendes de Ara-
újo, em 11 de Setembro de 2003, por renúncia.

Designada gerente, em 11 de Setembro de 2003, a sócia Maria
Isabel Crava Mendes de Araújo, residente na Rua de Vitorino Nemé-
sio, 90, 6.º, esquerdo, Porto.

Está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161216

REBOCIL � REBOCOS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 417/911118; identificação de pessoa colectiva n.º 503114987;
averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 23-24/030923; pasta n.º 12 160.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de José Silva e Domingos Madureira,
em 29 de Julho de 2003, por renúncia.

Está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161232

PARQUE DE GARAGEM D. MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 766/950221; identificação de pessoa colectiva n.º 503368881;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/030923; pasta
n.º 13 497.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o
artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 150 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas: uma de 75 000 euros, do só-
cio Luís Sampaio Pereira, e três de 25 000 euros cada, uma de cada
um dos sócios Manuel Cardoso Botelho, Mário Cardoso Botelho e
Miguel Cardoso Botelho.

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

Está conforme.

26 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161151

MICROPONTO � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 361/930209; identificação de pessoa colectiva n.º 502927119;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
8/030923; pasta n.º 10 886.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para:

Praça da República, 101, 2.º, traseiras, Porto.

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

Está conforme.

26 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161160

INTERPOSTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO NORTE
(MEDIAÇÃO DE SEGUROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 961/800306; identificação de pessoa colectiva n.º 500941327;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/030923; pasta
n.º 18 728.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161186
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REICONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 567/920113; identificação de pessoa colectiva n.º 502673648;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/030919; pasta
n.º 8684.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital com alteração do n.º 1 do artigo 1.º,
artigos 3.º, 4.º e 5.º, e aditamento dos artigos 7.º e 8.º, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REICONTA � Contabilidade e
Gestão de Empresas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Alexandre
Herculano, 341, 3.º, sala 11, na cidade do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas: uma de 4900 euros, do sócio Luís
Fernando da Pena, e outra de 100 euros, do sócio José Alexandre
Pena.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Luís Fer-
nando da Pena, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

2 � Fica expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais
como fianças, subfianças, letras de favor, avales ou quaisquer outros
semelhantes.

3 � No âmbito normal da sua competência, o gerente poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, incluindo

veículos automóveis;
b) Tomar ou dar de trespasse quaisquer estabelecimentos comer-

ciais ou industriais;
c) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer imóveis.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � A cessão de quotas a favor de estranhos carece do consenti-

mento da sociedade, a qual, em primeiro lugar, e os sócios não ce-
dentes, em segundo, gozam do direito de preferência na sua aquisi-
ção, salvo quanto à quota do sócio Luís Fernando da Pena, cuja cessão
na totalidade ou em parte, é sempre livre.

ARTIGO 7.º

Em caso de quotas arroladas, arrestadas ou penhoradas, pode a
sociedade amortizar a quota ou adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio
ou terceiro.

ARTIGO 8.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.

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

Está conforme.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161097

SUSANA & JORGE MORTÁGUA � COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 624/010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505694344;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/030919; pasta n.º 24 219.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para:

Rua da Fonte da Luz, 131, freguesia da Foz do Douro, Porto.

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

Está conforme.

25 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161119

MULTISTATUS � PUBLICIDADE, INFORMÁTICA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 283/980811; identificação de pessoa colectiva n.º 504242237;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/030917; pasta
n.º 18 762.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o
artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de 4500 eu-
ros ao sócio António Abel Vieira de Castro, e uma quota do valor
nominal de 500 euros à sócia Maria Alice de Sousa Gomes Vieira de
Castro.

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161062

NOVANTAS � COMÉRCIO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 018/030417; identificação de pessoa colectiva n.º 505831473;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 7-8/030917; pasta n.º 26 949.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções dos membros do conselho de administração,
em 5 de Agosto de 2003, por renúncia.

Jorge Nuno Lima Pinto da Costa, Adelino Sá e Melo Caldeira e
Fernando Soares Gomes da Silva.

Designação dos membros do conselho de administração, por deli-
beração de 5 de Agosto de 2003.

Presidente: Rui Miguel Duarte Alegre, casado, residente na Rua da
Senhora da Luz, 157, Porto.

Vogais: Jaime Eduardo Lamego Lopes, casado, residente na Rua
do Infante Santo, 33, 4.º, A, Porto, e Paulo Maria de Castro Nabais
dos Santos, casado, residente na Rua de Abel Salazar, 6, Lisboa.

Prazo: triénio em curso (2003-2005).

Está conforme.

25 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161038

SOTEPORTA � SOCIEDADE TÉCNICA DE PORTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 239/761022; identificação de pessoa colectiva n.º 500625930;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data da apresentação:
4-5/030916; pasta n.º 9685.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerentes de Augusto Gonçalves Moreira e
Ana de Oliveira Lucas, em 3 de Junho de 2003, por renúncia.

Está conforme.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002160953
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J. P. V. � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 314/010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505372614;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/030828; pasta
n.º 23 871.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando os artigos 1.º e 3.º a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma J. P. V. � Comércio de
Electrodomésticos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Bonfim, 247,
concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente à sócia
Maria Filomena Morais Machado Vitória, e outra do valor nominal
de 2000 euros, pertencente à sócia Marta de Jesus Machado Vitória.

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

Está conforme.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161003

JOSÉ FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 946/550706; identificação de pessoa colectiva n.º 500229260;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/030917; pasta
n.º 18 874.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o
corpo do artigo 1.º e o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RAINFOREST � Consultadoria, Equi-
pamento e Sistemas Ambientais, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Cassiano Branco, 50, 4.º, direito, frente, freguesia de Paranhos,
Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 5000 euros, dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios António Paulo de Carvalho Silva e Olga Maria
da Costa Martins.

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

Está conforme.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161020

JOSÉ FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 946/550706; identificação de pessoa colectiva n.º 500229260;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/030917; pasta
n.º 18 874.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o
artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5010 euros, dividi-
do em cinco quotas: duas iguais, do valor nominal de 254 euros e
40 cêntimos cada, uma da sócia Maria Paula de Araújo da Silva Fi-
dalgo Pacheco e outra da sócia Maria Cristina Araújo da Silva Fidal-
go; uma do valor nominal de 1502 euros e 40 cêntimos e outra do
valor nominal de 748 euros e 20 cêntimos, ambas da sócia Maria

Madalena Carvalho Araújo da Silva Fidalgo, e uma do valor nominal
de 2250 euros e 60 cêntimos, em comum e sem determinação de
parte ou direito, das três sócias Maria Madalena Carvalho Araújo da
Silva Fidalgo, Maria Paula de Araújo Silva Fidalgo Pacheco e Maria
Cristina Araújo da Silva Fidalgo.

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

Está conforme.

22 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161011

MESAS E SABORES, GASTRONOMIA E VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 302/010323; identificação de pessoa colectiva n.º 505312271;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/030917; pasta
n.º 23 857.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 15 de Julho de 2003.

Está conforme.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161054

RIO SUL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 299/030919; identificação de pessoa colectiva n.º 501881913;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/030919; pasta
n.º 27 262.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para:

Rua do Engenheiro Ferreira Dias, 444, armazém 1, freguesia de
Ramalde, Porto.

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161070

REFRACT ELÉCTRICA � COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 300/030919; identificação de pessoa colectiva n.º 506705439;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/030919; pasta
n.º 27 264.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma de REFRACT ELÉCTRICA �
Comércio de Material Eléctrico, L.da

2 � A sede social é no Porto, na Travessa de Álvaro Castelões,
58, freguesia de Paranhos.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como estabelecer, transferir ou encerrar agências, filiais, su-
cursais, delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na compra, venda e revenda de
material eléctrico e refractário.
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ARTIGO 3.º

Participação e associação

Mediante deliberação dos sócios, a sociedade pode participar no
capital de outras sociedades, ainda que com objecto social diferente,
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quais-
quer agrupamentos complementares de empresas, associações em
participação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
de 2000 euros, do sócio João Leandro da Silva Tavares, e outra de
3000 euros, da sócia MAURIPLÁS � Indústria de Plásticos, L.da

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderão ser exigidas aos sócios, e na proporção das suas
quotas, prestações suplementares de capital até ao limite máximo
correspondente a cinco vezes o capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, cujos juros
e termos de reembolso serão fixados em assembleia geral.

3 � A exigibilidade de prestações suplementares depende de deli-
beração dos sócios tomada por maioria simples dos votos corres-
pondentes ao capital social, que fixará igualmente o montante tor-
nado exigível e o prazo de prestação.

ARTIGO 6.º

Divisão e cessão de quotas

1 � Em caso de cessão de quotas a terceiros será necessário o
consentimento prévio da sociedade, sendo que fica reservado a esta
o direito de preferência na sua aquisição.

2 � Na falta de consentimento, a sociedade obriga-se a adquirir
ou amortizar tal quota pelo valor do último balanço aprovado, acres-
cido da quota-parte correspondente aos fundos de reserva.

3 � A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qual-
quer sócio, continuando com os sobrevivos ou capazes e os herdei-
ros do falecido ou representante do interdito, devendo os contitula-
res de qualquer quota nomear um de entre si que a todos represente
na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos e
por deliberação, por maioria simples, da assembleia geral da socie-
dade:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por morte ou interdição do respectivo titular;
c) Em caso de arresto, penhora, ou outra forma de apreensão

judicial, e ainda no caso de falência do respectivo titular;
d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de

bens de qualquer sócio, a respectiva quota lhe não fique a pertencer
por inteiro;

e) Por recusa do consentimento da sociedade em pretendida ces-
são de quotas a favor de estranhos.

2 � A amortização de quotas terá como contrapartida o valor
resultante do último balanço aprovado e parte correspondente aos
fundos de reserva, salvo o preceituado em disposições legais impera-
tivas.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionado em quatro prestações semestrais e iguais, salvo o pre-
ceituado em disposições legais imperativas.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos gerentes que
forem nomeados em assembleia geral, os quais têm ou não remune-
ração, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes o sócio João Le-
andro da Silva Tavares e Francisco Maurício Matos Tavares, casa-
do, residente no lugar de Soutelo, Roge, Vale de Cambra.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes ou, então, de um gerente e um procurador.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, mas com inteira
obediência ao n.º 3 do presente artigo, a gerência poderá:

a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como comprome-
ter-se em árbitros;

b) Dar e tomar de trespasse;
c) Celebrar e terminar contratos de arrendamento, independente-

mente do prazo;
d) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
e) Adquirir bens móveis e imóveis e aliená-los, permutá-los ou

onerá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate da
constituição de garantias reais;

f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade.

ARTIGO 9.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os im-
perativos legais quanto à constituição do fundo de reserva legal, serão
aplicados conforme for deliberado, por maioria simples, pela assem-
bleia geral.

Está conforme.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002602395

UM CAPRIXO � TÊXTEIS LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 707/021119; identificação de pessoa colectiva n.º 506350169;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/030919; pasta
n.º 26 609.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação de gerente, por deliberação de 7 de Julho de 2003.
Vítor Fernando Valdrez Teixeira da Silva, residente na Rua do 1.º

de Janeiro, 358, habitação 312, Porto.

Está conforme.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161089

LUÍS MEGRE BEÇA & C.A, L.DA

(anteriormente denominada RODRIGO
BEÇA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 249/010301; identificação de pessoa colectiva n.º 505145057;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/030917; pasta
n.º 23 798.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o corpo do artigo 1.º a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís Megre Beça & C.ª, L.da, com
sede na Praça de D. Filipa de Lencastre, 22, 4.º, sala 63, freguesia de
Santo Ildefonso, do concelho do Porto.

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002161046

MERCADOR DO SOLAR � COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 132/020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505385287;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/030916; pasta n.º 24 886.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Francisco Manuel da Silva Al-
meida Lemos, em 25 de Junho de 2003, por renúncia.

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002160970

PX3 CONSULTORES, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente PX3 CONSULTORES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 112/020606; identificação de pessoa colectiva n.º 505967260;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 7 e 9/030916; pasta n.º 24 863.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos de:

Cessação de funções de gerente de Maria Amélia Rézio dos San-
tos, em 8 de Maio de 2003, por renúncia; e

Transformação em sociedade unipessoal por quotas, cujos artigos
são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PX3 Consultores, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Belém, 404, freguesia de Campanha, con-
celho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria informática e
novas tecnologias, consultoria, organização e gestão de processos,
consultoria económica, financeira, desenvolvimento de soluções
informáticas, prestação de serviços e apoio técnico, comercializa-
ção de equipamentos e afins, importação e exportação, engenharia
informática e comunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde a uma única quota de igual valor nominal, do sócio único
José Pedro Valverde Patrício.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, será exercida por um ou mais gerentes, ficando, desde
já, afecta ao sócio único José Pedro Valverde Patrício, que se man-
tém nas funções de gerência que já vinha exercendo na sociedade.

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

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá com-
prar viaturas automóveis, bem como celebrar contratos de locação
financeira.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

19 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002160988

MYSOTÉRICOS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ISOTÉRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 038/020122; identificação de pessoa colectiva n.º 505964228;

inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/030915; pasta
n.º 24 755.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o artigo 2.º a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é comércio, importação, representação de
produtos místicos, isotéricos, bijutaria e artesanato; comércio a re-
talho, importação e exportação e representação comercial de se-
mentes, plantas, flores e ervas medicinais; comércio a retalho, im-
portação e exportação e representação comercial de produtos naturais
(ervanária); comércio a retalho, importação e exportação e repre-
sentação comercial de perfumes; serviços de consultas de medicina
natural e outros serviços prestados.

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

Está conforme.

18 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2002160945

GAMOBAR DOURO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 490; identificação de pessoa colectiva n.º 504785958; data:
20030620; pasta n.º 22 803.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referente à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002187541

PORTO � 3.A SECÇÃO

NETO, BRAGA & SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 803/620717; identificação de pessoa colectiva
n.º 500461198; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
10/020304.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 6000 euros, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros e cor-
responde à soma de cinco quotas, sendo: uma com o valor nominal
de 2000 euros, de Manuel Magalhães da Silva, uma com o valor
nominal de 1496 euros e 39 cêntimos e outra com o valor nominal
de 503 euros e 61 cêntimos, de Vítor António Henriques Alves, e
uma com o valor nominal de 1496 euros e 39 cêntimos e outra com
o valor nominal de 503 euros e 61 cêntimos, de Bento José Pinheiro
Santos.

Está conforme.

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

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 1000242247

CUNHA FERREIRA, ADMINISTRAÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 020/901010; identificação de pessoa colectiva n.º 502426241;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 16/20030812.
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Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Transformação de sociedade.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cunha Ferreira, Administração e Co-
mércio, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Gonçalves Zarco, 1129-E, salas
223, 224 e 225, da freguesia de Leça da Palmeira, da cidade de Ma-
tosinhos, podendo ser transferida, nos termos da lei, por deliberação
da gerência.

2 � A gerência poderá criar, dentro ou fora do País, as delega-
ções ou qualquer outra forma de representação que julgue conveni-
ente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a administração de bens, com-
pra e venda de bens móveis e imóveis, importação, exportação e
representações.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente ao referido no artigo 3.º, em sociedades regu-
ladas por leis especiais, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos complementa-
res de empresas, novas sociedades, consórcios e associações em par-
ticipação.

CAPÍTULO II

Capital, quotas e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 125 000 euros, dividido em quatro quo-
tas de 31 250 euros cada, pertencendo cada uma delas aos sócios,
Branca Maria Moreira da Silva Teixeira, Amadeu Tiago Moreira da
Silva da Cunha Ferreira, Branca Maria Moreira da Silva da Cunha
Ferreira e Rebeca Moreira da Silva da Cunha Ferreira.

2 � O capital social poderá ser elevado até 2 500 000 euros, por
uma ou mais vezes, por deliberação dos sócios, que fixarão as con-
dições desse aumento.

CAPÍTULO III

Gerência e fiscalização

ARTIGO 6.º

É nomeado gerente Amadeu Santiago Mesquita da Cunha Ferreira,
que terá as competências fixadas na lei e no presente contrato de
sociedade, competindo à assembleia geral nomear outro ou outros
nos termos da lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se validamente com a assinatura do gerente
aqui nomeado ou de outra forma, quando a assembleia geral assim o
determine.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � Assembleia geral é constituída por todos os sócios da em-
presa.

2 � As assembleias gerais, salvo caso em que a lei exija outras
formalidades, serão convocadas por carta registada, com aviso de
recepção, enviadas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 9.º

Quanto a tudo o omisso aplica-se o previsto na lei.

Está conforme.

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

22 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando Teixeira
Pires. 2002625352

TROFA

JNS � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4837/
010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505299615; data:
20030917.

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.

25 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda
dos Santos Leitão Martins Gouveia. 2000064744

ALIMENTARGADO � RAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3322/
951023; identificação de pessoa colectiva n.º 503634280; data:
20030924.

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.

25 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda
dos Santos Leitão Martins Gouveia. 2000020496

TROFICOLOR � TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 184/
621228; identificação de pessoa colectiva n.º 500138613; data:
260903.

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.

26 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda
dos Santos Leitão Martins Gouveia. 2000060293

MARIA CECÍLIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2651/
921118; identificação de pessoa colectiva n.º 502876042; data:
290903.

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.

29 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda
dos Santos Leitão Martins Gouveia. 2000066887
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MAIA & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 652/770727;
identificação de pessoa colectiva n.º 500667586; data: 300903.

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.

30 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda
dos Santos Leitão Martins Gouveia. 2000028020

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA MARTINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5264/
011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505734206; data:
011003.

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.

1 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda dos
Santos Leitão Martins Gouveia. 2000020607

ISANOR � TÊXTEIS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5090/
010719; identificação de pessoa colectiva n.º 502706627; data:
300903.

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.

30 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda
dos Santos Leitão Martins Gouveia. 2002211426

TECNIAQUÁRIO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE AQUARIOFILIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4819/
010312; identificação de pessoa colectiva n.º 505342979; data:
290903.

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.

29 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda
dos Santos Leitão Martins Gouveia. 2000029663

CARLOS OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 916/800708;
data: 300903.

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.

30 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda
dos Santos Leitão Martins Gouveia. 2000060943

FERNANDO AZEVEDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5726/
020926; identificação de pessoa colectiva n.º 506307182; data:
300903.

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.

30 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda
dos Santos Leitão Martins Gouveia. 2000066321

NEVES & NEVES � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4036/
980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504175394; data:
300903.

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.

30 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda
dos Santos Leitão Martins Gouveia. 2000066704

PAULO SALGADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5333/
011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505871904; data:
300903.

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.

30 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda
dos Santos Leitão Martins Gouveia. 2000066305

JOAQUIM MAIA DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5176/
010928; identificação de pessoa colectiva n.º 505655438; data:
300903.

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.

30 de Setembro de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda
dos Santos Leitão Martins Gouveia. 2000425488

VALONGO

COPISINDE � CENTRO DE CÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7262/
960711; identificação de pessoa colectiva n.º 503687332; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20030822.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou
funções de gerente Fernando Manuel Pereira Ribeiro, em 12 de Ju-
nho de 2003, por renúncia.

25 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carvalho Madeira Barros. 2002854955

BATISTA, RIBEIRO LUCIANO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 525/
20020305; identificação de pessoa colectiva n.º 505973570; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030923.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 26 de Junho de 2003.

25 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carvalho Madeira Barros. 2002854963
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CAFÉ E GELATARIA � O FRASCO AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 8983/
971106; identificação de pessoa colectiva n.º 504042246; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 1/20030919.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 11 de Junho de 2003.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carvalho Madeira Barros. 2002854939

JOÃO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 627/
20020702; identificação de pessoa colectiva n.º 506219496; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 2 e 3/20030818.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou
funções de gerente Maria José Soares Martins Pinto, em 8 de Se-
tembro de 2003, por renúncia, tendo sido alterado parcialmente o
contrato de sociedade, pelo que o artigo 4.º e n.os 1 e 2 do artigo 6.º
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, João Manuel Moreira da Fonseca Camilo e José Emanuel da
Cunha Abreu da Costa.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios João Manuel Mo-
reira da Fonseca Camilo e José Emanuel da Cunha Abreu da Costa e
a quem mais vier a ser nomeado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carvalho Madeira Barros. 2002854920

BULLONI � SOCIEDADE DE COMPONENTES
DE FIXAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 880/
20030918; identificação de pessoa colectiva n.º 506695379; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030918.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BULLONI � Sociedade de Compo-
nentes de Fixação, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Sousa Viterbo, 970, da freguesia e
concelho de Valongo.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste em agente de comércio por grosso de fer-
ragens, comércio por grosso de parafusos, artigos de fixação e pro-
dutos químicos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma no valor nominal
de 4500 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição da Costa
Cardoso, e outra no valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio
Fernando Adão Teixeira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que desde já
são nomeados gerentes, e a quem mais vier a ser nomeado em as-
sembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares de capital até ao montante global
de 100 000 euros.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lugar,
e aos sócios não cedentes, em segundo.

23 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carvalho Madeira Barros. 2002854912

SUSABEL � INDÚSTRIA METALÚRGICA
E CONEXOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 879/
20030916; identificação de pessoa colectiva n.º 506704440; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20030916.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de SUSABEL � Indústria Metalúrgica
e Conexos, L.da, e tem a sua sede na Rua Nova da Boavista, 5, lugar
de Vilar, da freguesia de Ermesinde, do concelho de Valongo.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em indústria metalúrgica, cunhos, cortan-
tes, máquinas e equipamentos para o lar e conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, correspondente à soma de três quotas, duas do valor
nominal de 140 000$ cada, pertencentes uma a cada uma das sócias
Liliana Isabel Alves dos Santos e Susana Maria Alves dos Santos, e
uma do valor nominal de 120 000$, pertencente ao sócio Artur
Pereira dos Santos.

ARTIGO 4.º

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

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos, que envolvam responsabilidade, é
suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 30 000 000$.

18 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carvalho Madeira Barros. 2002854882
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PAINEL DE BORDO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 537/
20000818; identificação de pessoa colectiva n.º 504236709; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/20030916.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 12 de Agosto de 2003.

18 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carvalho Madeira Barros. 2002854904

MAGNUM � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 6950/
960329; identificação de pessoa colectiva n.º 503620645; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 5/20030916.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido as
contas aprovadas em 10 de Setembro de 2003.

18 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carvalho Madeira Barros. 2002854890

CITRORIO � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 878/
20030911; identificação de pessoa colectiva n.º 506003280; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030911.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital de 5000 euros para 7500 euros, subscrito em dinheiro
por Vítor José Almeida da Fonseca.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade quanto ao corpo do artigo 1.º e artigos 2.º, 3.º e 4.º, pelo que o
mesmo ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CITRORIO � Reparações de Auto-
móveis, L.da, com sede na Rua da Gandra, 387, armazém C, fregue-
sia de Ermesinde, concelho de Valongo.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na reparação de veículos automóveis, co-
mércio de peças e acessórios e outros afins, assim como óleos e
lubrificantes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio José Fernando Oliveira da Silva,
uma do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria de
Fátima Neves Almeida da Silva, e outra do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Vítor José Almeida da Fonseca.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos sócios, já no-
meados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes, sendo sempre obrigatória a do gerente Vítor José Almeida da
Fonseca.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carvalho Madeira Barros. 2002854858

REINAR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 554/
20020328; identificação de pessoa colectiva n.º 506034119; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20020911.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital de 5100 euros para 40 100 euros, subscrito em dinheiro
pelos sócios na proporção das respectivas quotas, e o artigo 3.º passa
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 100 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor de
20 050 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Manuel João da Silva e Sousa e Paula Cristina Guedes Dinis Graça.

Foi actualizado o texto completo e depositado o contrato.

15 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carvalho Madeira Barros. 2002854866

CLÍNICA DE ERMESINDE, SOCIEDADE COOPERATIVA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10/
820720; identificação de pessoa colectiva n.º 501312897; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/20030911.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tado o encerramento da liquidação, tendo sido as contas aprovadas
em 20 de Maio de 2003.

16 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Carvalho Madeira Barros. 2002854874

PADARIA E CONFEITARIA DE SÉRGIO DIAS
& JOSÉ SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 702/
990804; identificação de pessoa colectiva n.º 504504827; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 7 e 8/20030910.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
suas funções de gerente Sérgio Paulo Almeida Dias, em 29 de Julho
de 2003, por renúncia.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade e, em consequência, os artigos 1.º (corpo), 3.º e 5.º, ficaram
com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta afirma Claudimar, Padaria e Confeitaria, L.da,
com sede na Rua do Visconde Oliveira do Paço, 348, freguesia e
concelho de Valongo.

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de 10 973 eu-
ros e 56 cêntimos e está dividido em três quotas, uma do valor no-
minal de 5486 euros e 78 cêntimos, pertencente à sócia Marisa de
Fátima dos Santos Sousa, uma do valor nominal de 2618 euros e
69 cêntimos (quota própria), e outra do valor nominal de 2868 eu-
ros e 9 cêntimos, pertencente ao sócio José Claudino Moreira de
Sousa.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a um ou mais gerentes a
designar em assembleia geral.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Trespassar, tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

11 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2002854408

TRANSPORTES MAIARODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7768/
961128; identificação de pessoa colectiva n.º 501497188.
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Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2002.

Está conforme.

12 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002854599

JOSÉ DOMINGOS DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 17 352/
680130; identificação de pessoa colectiva n.º 500155984.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2002.

Está conforme.

12 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002854602

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 1047/
880803; identificação de pessoa colectiva n.º 502017074.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2002.

Está conforme.

16 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2002854610

HELDMOTECTOS � TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 495/
20020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505779510.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2002.

Está conforme.

16 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2002854629

PERFILCAMPO � ALUMÍNIOS DO CAMPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 367/
20011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505565935.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2002.

Está conforme.

16 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2002854637

CAPA � VEÍCULOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 42 123/
860513; identificação de pessoa colectiva n.º 501628010.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2002.

Está conforme.

16 de Setembro de 2003. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 2002854645

VILA DO CONDE

ECOPOLIS � CONSULTOR AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2536/990915; identificação de pessoa colectiva n.º 504560220;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/090903.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 29 de Julho de 2003.

Está conforme.

24 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003785191

AUGUSTO PINTO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3701/030912; identificação de pessoa colectiva n.º 500573026;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/12092003.

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

Alteração do contrato.
Alterado: artigo 1.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Augusto Pinto da Silva, L.da,
e tem a sua sede no Bairro dos Pescadores, 18, freguesia e concelho
de Vila do Conde.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003825576

PORTA 96 � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3700/030919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
19092003.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Porta 96 � Cabeleireiros, L.da,
tem a sua sede na Avenida de Júlio Saul Dias, 96, nesta freguesia e
sede do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser criadas ou encerradas filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em cabeleireiros, estética e perfumaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais no valor nominal
de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada tem dos sócios, Ema
Maria Oliveira Torres Amorim e Paulo Alexandre Garrido Amorim.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 10 vezes o capital social, desde que aprovadas pelos
votos correspondentes a todo o capital social e os sócios poderão
fazer suprimentos à sociedade, nos termos e condições a deliberar
em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas a favor de estranhos depende do
consentimento da sociedade, gozando os sócios não cedentes do di-
reito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Ema Maria
Oliveira Torres Amorim, que desde já é nomeada gerente.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada e re-
presentada, em juízo e fora dele, é suficiente a assinatura da geren-
te nomeada.
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ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento de qualquer sócio a sociedade continuará
com os sócios sobreviventes e os herdeiros do falecido, os quais
deverão nomear um, de entre eles, que a todos represente na socie-
dade enquanto a quota se mantiver no estado de comunhão heredi-
tária.

Está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003785337

PAULO PEREIRA & ISAAC SÃO ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3698/030918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
18092003.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Pereira & Isaac São Roque, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede na Rua do Facho, 180, na freguesia
de Vila Chã, concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede pode ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como serem criadas filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Paulo André Martins Pereira e Isaac Manuel da Silva São Ro-
que.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de dois gerentes.

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

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios, Paulo André
Martins Pereira e Isaac Manuel da Silva São Roque.

4 � É vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos e con-
tratos alheios aos negócios sociais, nomeadamente em fianças, le-
tras de favor, abonações e outros semelhantes.

5 � A gerência poderá, designadamente:
a) Comprar, trocar, vender veículos automóveis e equipamentos

para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento ou de trespasse quaisquer locais, bem

como alterar e rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
e) Adquirir participações sociais noutras sociedades, mesmo com

objecto diferente do seu.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo;
c) Por falência ou insolvência do sócio;
d) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando, em par-
tilha, por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens, a
quota não for adjudicada ao respectivo titular;

e) Por interdição ou inabilitação ou morte do respectivo sócio;
f) Por violação grave dos deveres de sócio previsto na lei e no

contrato de sociedade.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, aos sócios endereçada com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da quantia depositada para aquisição de bens ou equipamentos e a
adquirir, por contrato de trespasse, quaisquer estabelecimentos mes-
mos antes do registo da sociedade.

Está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003825568

ALBINO & RAMOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2444/990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504336746;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/170902.

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

Alteração do contrato.
Alterado: artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal de
7000 euros, pertencente ao sócio Albino Moreira da Silva, e outra
quota do valor nominal de 3000 euros, pertencente à sócia Ana Maria
Ramos Cardoso.

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

Está conforme.

29 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2003785310

VILA NOVA DE GAIA

PROCALÇADO � PRODUTORA DE COMPONENTES
PARA CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2035-A/940314; identificação de pessoa colectiva n.º 501200720;
número e data da apresentação: PC 7/20020816.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002330000

FE � GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2143-A/940419; identificação de pessoa colectiva n.º 502184876;
número e data da apresentação: PC 8/20020816.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001 referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002329982

CONSTRUÇÕES PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 557; identificação de pessoa colectiva n.º 500073325; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of.
7/20030124.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente António Pereira, por óbito, em
22 de Julho de 1991.

24 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001424353

SANTARÉM
ALMEIRIM

HOBBYTRANS � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 958/
010716; identificação de pessoa colectiva n.º 504249428; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/
030821.

Certifico que Fernanda Cordeiro da Silva Neto cessou funções de
gerente na sociedade em epígrafe, por renúncia, em 10 de Dezem-
bro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, João António
Cabeleira Freire Leal. 2002077460

DINCOFOR � CONSULTADORIA, FORMAÇÃO
E COOPERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 1114/030827; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/030827.

Certifico que, por escritura de 24 de Julho de 2003, exarada a
fl. 67 do livro n.º 98-G do Cartório Notarial de Benavente, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe entre José Braulino Marques, casado
com Margarida Gaga Nunes Marques na comunhão geral, Virgílio
Manuel Vieira Pereira, casado com Maria Idalete Ferreira Curto
Pereira na comunhão de adquiridos, Fernando José Hipólito Branco,
solteiro, maior, e Bruno Alexandre da Silva Carvalho, solteiro, maior,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DINCOFOR � Consultadoria,
Formação e Cooperação, L.da, tem a sua sede na Rua do General
Norton de Matos, 8, Cortissóis, freguesia de Benfica do Ribatejo,
concelho de Almeirim.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e, bem
assim, criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social prestação de serviços na área
da formação profissional, projectos de desenvolvimento e de coo-
peração e consultadoria na mesma área.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido em quatro quotas iguais do valor no-
minal de 1250 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio José
Braulino Marques, uma ao sócio Virgílio Manuel Vieira Pereira, uma
ao sócio Fernando José Hipólito Branco e uma ao sócio Bruno Ale-
xandre da Silva Carvalho.

ARTIGO 4.º

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

2 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes o sócio Virgílio Manuel
Vieira Pereira e o não sócio Daniel Evaristo Branco, casado, natural

da referida freguesia de Benfica do Ribatejo, onde reside na Rua de
Norton de Matos, 47, Cortissóis.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes, excepto nos actos de mero expediente em que é bastante a
assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimen-
to da sociedade.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimen-
to prévio da sociedade, gozando a sociedade, em primeiro lugar,
e os sócios não cedentes, em segundo lugar, de direito de prefe-
rência.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros comuni-
cará à sociedade e aos restantes sócios o projecto de cessão, com
vista ao exercício do direito de preferência, por carta registada, com
15 dias de antecedência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da so-

ciedade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu ti-
tular.

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

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, João António Ca-
beleira Freire Leal. 2002082545

UVINIFA � COOPERATIVA AGRÍCOLA DE FAZENDAS
DE ALMEIRIM, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 18/
020411; identificação de pessoa colectiva n.º 501265732; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 10/030403.

Certifico que, pela acta n.º 2, de 28 de Dezembro de 2002, e adi-
tamento à referida acta, esta datada de 31 de Maio de 2003, foi de-
liberado na Cooperativa em epígrafe proceder à nomeação dos cor-
pos sociais para o triénio de 2003-2005, ficando com a seguinte
composição:

Direcção: presidente, Manuel Montalvo da Silva; secretário, Gui-
lherme Freitas Simões; tesoureiro, Augusto Felício Reguinga; suplen-
tes: Joaquim Fidalgo Apolinário, Manuel Freitas José Zola, Frutomate,
Sociedade de Agricultura de Grupo, L.da, representada por António
José Maurício Madureira.

Conselho fiscal: presidente, Amândio Bento Lopes; relator, Ma-
nuel Sérgio Flauzino e secretário, António Caniço Coelho, casado.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João António
Cabeleira Freire Leal. 2001322119

VIRBAC DE PORTUGAL � LABORATÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 687/
970331; identificação de pessoa colectiva n.º 503877077; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/030718.

Certifico que, pela acta n.º 17, de 12 de Dezembro de 2002, foi
deliberado nomear revisor oficial de contas da sociedade em epígrafe
António Manuel Pessanha Camacho Palma, casado, em representa-
ção de Camacho Palma & Lisboa Afonso � Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas.
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Prazo: ano de 2002.
Data da deliberação: 11 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, João António
Cabeleira Freire Leal. 2002077720

FRANCISCO CORREIA BAPTISTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 809/
990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504442996; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
030813.

Certifico que, pela acta n.º 11, de 4 de Abril de 2003, foi delibe-
rado proceder-se à recondução de funções de gerência de Francisco
Correia Baptista, Francisco Manuel Calado Baptista e José Alberto
Calado Marmelo, pelo prazo de 2003-2004.

Data: 4 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, João António
Cabeleira Freire Leal. 2002077959

JOÃO FULGÊNCIO & FILHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 627/
960618; identificação de pessoa colectiva n.º 501559981; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 6/030902.

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

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João António
Cabeleira Freire Leal. 2002077576

SALADATEJO � PRODUTORES AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 552/
950131; identificação de pessoa colectiva n.º 503364070; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 27; números e data das
apresentações: 7/030813 e 8/030813.

Certifico que, pela acta n.º 14, de 16 de Dezembro de 2002, Luís
José Elias Cosme Tainha cessou funções de gerência, em 24 de De-
zembro de 2002, por renúncia, e que François Joseph Eugene Louis,
foi designado para exercer funções de gerência, por deliberação de
16 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2003. � O Segundo-Ajudante, João António
Cabeleira Freire Leal. 2002077967

COMPANHIA TÉRMICA COMPAL, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1/
961125; identificação de pessoa colectiva n.º 503826901; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/
030904.

Certifico que Ricardo Serrão Franco Shedel, cessou funções de
vogal do conselho de administração do agrupamento complementar
de empresas em epígrafe, por renúncia, em 30 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João António
Cabeleira Freire Leal. 2002082529

HENRIQUE II � VELHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 556/
950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503455504; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 5/030908.

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

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João António
Cabeleira Freire Leal. 2002082472

PAULO SALDANHA, CONSTRUÇÕES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 942/
010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505427400; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/030915.

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

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João António
Cabeleira Freire Leal. 2002082448

C. F. C. � COMPANHIA FLORESTAL DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 1086/030203; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/030203.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 40 do livro n.º 110-D do
Cartório Notarial de Reguengos de Monsaraz, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe entre Francisco José Braamcamp Lobo de Vas-
concelos, casado com Maria Pia Jordans Ferreira Riba d�Ave na
separação de bens, Maria Livia Sobral Lobo de Vasconcelos de Lima
Mayer, casada com Frederico de Lima Mayer na separação de bens,
Maria Francisca Braamcamp Lobo de Vasconcelos da Horta Macha-
do, casada com João da Franca Melo de Horta Machado na separa-
ção de bens, Sofia Maria Braamcamp Lobo de Vasconcelos Michalsky,
casada com Joachim Michalsky na separação de bens, José do Car-
mo Braamcamp Lobo de Vasconcelos, solteiro, maior, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. F. C. � Companhia Florestal
do Centro, L.da

2 � Tem a sua sede à Quinta do Casal Branco, freguesia e conce-
lho de Almeirim.

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

4 � Pode também a gerência deliberar criar ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
da sociedade.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração de prédios rústi-
cos, designadamente as explorações agro-pecuária, florestal e zonas
de caça turística.

2 � Este objecto abrange o exercício das actividades com ele
relacionadas, que dele sejam complementares ou acessórias.

3 � Para além do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Código das
Sociedades Comerciais, a sociedade poderá ainda adquirir participa-
ções de capital, mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada,
em outras sociedades, qualquer que seja o seu objecto social e, bem
assim, adquirir participações de capital em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
25 000 euros, representado por cinco quotas nos seguintes termos:
uma quota do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio
Francisco José Braamcamp Lobo de Vasconcelos, uma quota do va-
lor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Maria Lívia Sobral
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Lobo de Vasconcelos de Lima Mayer, uma quota do valor nominal
de 5000 euros, pertencente à sócia Maria Francisca Braamcamp Lobo
de Vasconcelos da Horta Machado, uma quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente à sócia Sofia Maria Braamcamp Lobo de
Vasconcelos Michalski, uma quota do valor nominal de 5000 euros,
pertencente ao sócio José do Carmo Braamcamp Lobo de Vascon-
celos.

4.º

Por deliberação dos sócios, pode a sociedade exigir-lhes presta-
ções suplementares até ao montante global correspondente a
50 000 euros.

5.º

1 � As cessões de quotas carecem de consentimento da socie-
dade.

2 � Exceptuam-se do número anterior as cessões de quotas que
os sócios se proponham fazer entre si ou aos seus descendentes.

3 � Sem prejuízo das disposições legais imperativas sobre a aqui-
sição de quotas pela própria sociedade, tem esta direito de preferên-
cia relativamente às cessões de quotas que os sócios se proponham
fazer a terceiros ou a outros sócios; subsidiariamente, quando a so-
ciedade não puder ou não quiser exercer o que lhe cabe, têm também
os sócios esse direito na proporção das quotas que já possuírem.

4 � O direito de preferência existe sempre, seja qual for a natu-
reza da projectada alienação, e designadamente, quer se trate de alie-
nação a título oneroso ou a título gratuito.

5 � Se nem a sociedade nem os sócios pretenderem exercer o
direito de preferência, poderá o sócio realizar livremente a aliena-
ção projectada.

6.º

1 � No caso de ser exercido o direito de preferência, e sem pre-
juízo do disposto em preceitos legais imperativos, a quota a ceder
será paga pelo valor que resultar da aplicação do disposto no ar-
tigo 1021.º do Código Civil, por avaliador a nomear pelo presidente
do Tribunal da Relação de Lisboa.

2 � O pagamento será efectuado aquando da celebração da escri-
tura pública de cessão.

7.º

1 � Com vista à aplicação do disposto na cláusula 5.ª, o sócio
que pretender alienar alguma quota dará conhecimento da sua pre-
tensão à gerência, mediante carta registada em que identifique o
previsto adquirente e as condições da cessão.

2 � A gerência convocará uma assembleia geral para deliberar
sobre se a sociedade autoriza a prevista cessão e sobre se exerce ou
não o direito de preferência.

3 � Os sócios que pretendam exercer o direito de preferência
devem comparecer na assembleia geral e nela manifestar a sua von-
tade nesse sentido.

4 � Decorrido o prazo de 60 dias sobre a recepção da carta a que
se refere o n.º 1, sem que a gerência tenha comunicado ao sócio,
por carta registada, que a sociedade ou os sócios exercem o direito
de preferência, pode aquele fazer a cessão ao adquirente que tiver
indicado.

8.º

1 � No caso de a sociedade se propor ceder, por qualquer título,
quotas próprias, têm os sócios direito de preferência na aquisição,
aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto na cláusula 6.ª e
nos n.os 2 e 3 da cláusula 7.ª

2 � A sociedade pode ceder a quota ao adquirente que tiver indi-
cado, se nenhum sócio manifestar a vontade de exercer o direito de
preferência.

9.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas nos casos seguintes:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Se a respectiva quota não for adjudicada ao próprio sócio, em

partilha realizada em consequência de divórcio, separação judicial de
pessoas e bens ou simples separação judicial de bens;

c) Apreensão, por qualquer modo judicial ou administrativo da
quota com a consequência de ficar subtraída à livre disposição do
sócio em termos de poder vir a ser alienada independentemente da
sua vontade, nomeadamente nos casos de arrolamento, arresto, pe-
nhora e falência;

d) Alienação por qualquer sócio da respectiva quota com a infrac-
ção do disposto na cláusulas 5.ª a 7.ª;

e) Quando o respectivo sócio não praticar os actos necessários
para ceder a quota aos demais sócios ou à sociedade, se tiverem
exercido o direito de preferência nos termos da cláusula 5.ª

2 � Sem prejuízo do disposto em preceitos legais imperativos, o
valor da contrapartida da amortização é o seguinte:

a) No caso previsto na alínea a) o que for acordado;
b) No caso previsto na alínea b) o valor que resultar da aplicação

do disposto no artigo 1021.º do Código Civil, por avaliador a nome-
ar pelo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa;

c) No caso previsto da alínea c) o valor resultante da aplicação
do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do Código das Sociedades Co-
merciais;

d) Nos casos previstos nas alíneas d) e e) o valor igual a duas
terças partes daquele que resulte da avaliação efectuada nos termos
da alínea b).

3 � A amortização deve ser deliberada dentro de 90 dias a con-
tar da data que a sociedade teve conhecimento do facto que a per-
mite, consuma-se com a respectiva deliberação e deve ser comuni-
cada ao sócio mediante carta registada, no prazo de 15 dias.

4 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais; pos-
teriormente e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas, em
vez delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou
alguns dos sócios ou terceiros, nos termos do n.º 3 do artigo 237.º
do Código das Sociedades Comerciais.

10.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, activa ou passiva, em juízo ou fora dele, competem à gerência
composta por um ou mais gerentes, eleitos em assembleia geral por
período de três anos, que podem ser escolhidos de entre estranhos à
sociedade.

2 � Os gerentes são ou não remunerados, conforme for delibera-
do pelos sócios, e são dispensados de caução.

11.º

1 � Sem prejuízo das demais atribuições que lhe são confiadas
por lei pelos presentes estatutos, compete à gerência:

a) Desempenhar todas as atribuições, praticar todos os actos e
celebrar todos e quaisquer contratos, seja qual for a sua natureza,
cuja necessidade ou conveniência sejam implicados pela prossecução
dos fins sociais, e que não tenham de ser objecto de deliberação dos
sócios;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou pas-
sivamente, podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer
acções, bem como comprometer-se em árbitros;

c) Designar os representantes da sociedade em quaisquer órgãos
de outras sociedades;

d) Elaborar os regulamentos internos que reputar convenientes;
e) Admitir ou despedir pessoal assalariado ou contratado, definin-

do-lhe as funções e fixando-lhe os vencimentos ou outra forma de
remuneração;

f) Constituir mandatários da sociedade;
g) Locar, adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis;
h) Adquirir, alienar ou onerar participações de capital em quais-

quer sociedades, sem prejuízo do disposto nos preceitos legais impe-
rativos;

i) Cobrar e receber quaisquer créditos da sociedade, dando a
correlativa quitação, e pagar quaisquer dívidas, aceitando as
correlativas quitações;

j) Movimentar, quer depositando, quer levantando, mediante che-
ques, ordens escritas ou por outro modo, depósitos em dinheiro à
ordem ou a prazo, efectuados em bancos ou quaisquer instituições de
crédito;

l) Executar as deliberações tomadas em assembleia geral.

12.º

1 � Os actos que impliquem obrigações ou responsabilidades para
a sociedade podem ser praticados, obrigando a sociedade, e os corre-
lativos documentos assinados:

a) Por dois gerentes;
b) Pelo gerente quando houver apenas um gerente;
c) Por mandatários nos termos e dentro dos limites que lhes fo-

rem conferidos na respectiva procuração.
2 � Exceptuam-se do disposto no anterior n.º 1 os actos de in-

tervenção em escrituras públicas de execução de deliberações de al-
teração do contrato social, designadamente aumentos de capital social,
fusão, cisão ou transformação, para os quais é sempre suficiente a
intervenção de um único gerente, podendo este constituir mandatá-
rio para o efeito.

3 � Os actos de mero expediente podem ser praticados por qual-
quer gerente.
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4 � É considerado acto de mero expediente o endosso de che-
ques ou outros títulos de crédito para depósito em contas bancárias
da sociedade.

5 � Os sócios podem, mediante deliberação nesse sentido, preci-
sar que certa ou certas categorias de actos devem ser considerados
de mero expediente para efeitos do disposto no n.º 3.

13.º

1 � As assembleias gerais são convocadas por qualquer gerente,
por sua iniciativa ou a pedido de sócios que representem, pelo me-
nos, 5 % do capital social.

2 � A convocação é feita mediante carta registada expedida com
a antecedência mínima de 15 dias em relação à data designada para
a sua realização.

3 � As cartas a que se refere o número anterior são dirigidas para
a residência dos sócios que conste dos mais recentes documentos
arquivados na sociedade ou para a residência que o sócio anterior-
mente tiver designado à sociedade mediante carta registada com aviso
de recepção.

14.º

1 � São válidas, independentemente de convocação, as delibera-
ções, tomadas por unanimidade em assembleia geral, na qual compa-
reçam ou se façam representar todos os sócios.

2 � Neste caso, a respectiva acta deve ser assinada por todos os
presentes.

15.º

A assembleia geral deve reunir-se anualmente dentro dos três pri-
meiros meses de cada ano e terá por objecto:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício,
e sobre a proposta de aplicação de resultados;

b) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade;
c) Eleger, sendo caso disso, os titulares dos órgãos sociais;
d) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-

cada.
16.º

As pessoas colectivas são representadas no âmbito da sociedade,
designadamente, para todos os seus órgãos:

a) Por quem for designado pelo órgão da administração da pessoa
colectiva;

b) Ou, na falta dessa designação, pelo membro ou membros desse
órgão que tiverem os necessários poderes para o efeito.

17.º

A sociedade terá um secretário, eleito por um período de três anos,
ao qual incumbirão as seguintes funções:

a) Secretariar as reuniões da assembleia geral;
b) Lavrar as actas das reuniões da assembleia geral, designadamente

para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 3 do artigo 85.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, assinando-as conjuntamente com os
demais intervenientes que a devam igualmente assinar nos termos
da lei;

c) Certificar as assinaturas dos membros do órgãos sociais apostas
nos documentos da sociedade;

d) Certificar que todas as cópias ou transcrições extraídas dos li-
vros da sociedade ou dos documentos arquivados são verdadeiras,
completas e actuais;

e) Certificar o conteúdo, total ou parcial, do contrato de socie-
dade em vigor, bem como a identidade dos membros dos diversos
órgãos da sociedade e quais os poderes de que são titulares;

f) Certificar as cópias actualizadas dos estatutos, das deliberações
dos sócios e da gerência;

g) Autenticar com a sua rubrica toda a documentação submetida à
assembleia geral e referida nas respectivas actas;

h) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais a
ele sujeitos.

18.º

A deliberação sobre aplicação dos lucros apurados, segundo o ba-
lanço aprovado, não está sujeita a outras limitações que não sejam
as que resultem de disposições legais imperativas, podendo, nomea-
damente, a assembleia geral deliberar aplicar tais lucros, no todo ou
em parte, na constituição ou reforço de quaisquer reservas ou na
prossecução de quaisquer interesses da sociedade.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, João António
Cabeleira Freire Leal. 2001323441

CARTAXO

HAIRONVILLE PORTUGAL � INDÚSTRIA
DE PERFILADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 957/
920224; identificação de pessoa colectiva n.º 502148039; averba-
mento n.º 4 à inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 4 e
5/20031003.

Certifico que Isabel Maria Madeira Ferreira Girão, divorciada,
residente na Avenida do Infante Santo, 19, 7.º, B, Lisboa, e Luís
Filipe Manjolinha Albuquerque Osório, casado, residente na Alame-
da das Linhas de Torres, 124, 4.º, Lisboa, renunciaram aos cargos de
vogais da sociedade em epígrafe, em 22 de Julho de 2003.

14 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2000330754

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA SANTOS
& CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1024/
921111; identificação de pessoa colectiva n.º 502890797; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 5 e 6/20031002.

Certifico que Armando Raimundo Ferreira dos Santos e mulher,
Filomena Maria Estreia de Carvalho dos Santos, residentes na Ave-
nida do Mestre Cid, 16-A, 2.º, esquerdo, Cartaxo, renunciaram à
gerência e autorizaram a manutenção dos apelidos «Santos» e «Car-
valho», na sociedade em epígrafe, em 18 de Setembro de 2003.

Mais certifico que a sociedade alterou totalmente o pacto social,
o qual é formado pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Sociedade Agro-
-Pecuária Santos & Carvalho, L.da, tem o seu estabelecimento prin-
cipal na Quinta das Corriolas, freguesia de Vila Chã de Ourique, con-
celho do Cartaxo.

2.º

A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mes-
mo concelho ou concelho limítrofe, bem como abrir sucursais, agên-
cias, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representação
social permanente em qualquer lugar do território nacional ou no
estrangeiro, bem como proceder ao seu encerramento.

3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de suínos em circuito
fechado.

4.º

O capital social é de 74 820 euros e está integralmente realizado
em dinheiro, dividido em duas quotas, sendo uma no valor de
41 151 euros, pertencente ao sócio Alexandre Manuel Gaspar An-
tunes, e outra de 33 669 euros, pertencente em comum, à sócia
Melbilex, Sociedade Agro-Pecuária, Unipessoal, L.da e ao sócio Ale-
xandre Manuel Gaspar Antunes.

5.º

Por deliberação da maioria absoluta dos votos correspondentes ao
capital social, podem ser exigidas prestações suplementares até 10 ve-
zes o capital social.

6.º

1 � A administração dos negócios da sociedade e a sua represen-
tação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, são atribuídas ao
actual sócio Alexandre Manuel Gaspar Antunes, o qual fica desde já
nomeado gerente e dispensado de caução, bastando a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, poderá ain-
da a assembleia geral, por deliberação da maioria absoluta dos votos
correspondentes ao capital social, designar outros gerentes, sócios
ou não, determinando então a extensão dos seus poderes, condições
de exercício do cargo e forma de obrigar a sociedade.
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3 � Para além disso a sociedade, mediante instrumento notarial,
poderá constituir mandatários para a representarem em alguns dos
actos relativos ao exercício da sua actividade, com a amplitude e as
atribuições que constarem dos respectivos mandatos.

4 � É vedado a qualquer gerente ou mandatário assinar em nome
da sociedade quaisquer documentos ou contratos que digam respeito
a negócios estranhos à mesma, tais como letras de favor, fianças ou
avales.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações de qualquer espécie,
associar-se ou interessar-se, por qualquer forma, noutras sociedades,
agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios, associa-
ções em participação, agrupamentos ou empresas existentes ou a
constituir, seja qual for o seu objecto e lei reguladora, bem como
praticar todos os actos necessários para tais fins.

8.º

A cessão total ou parcial de quotas, quer entre sócios, quer para
quaisquer familiares ou para estranhos, dependerá sempre do con-
sentimento da sociedade que, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, terão direito de preferência na aquisição da
quota que se deseje alienar, pelo valor que lhe corresponde segundo
o último balanço aprovado.

§ 1.º O sócio que pretender vender a sua quota a estranhos à so-
ciedade avisará esta e os restantes sócios por carta registada com
aviso de recepção, fornecendo completa identificação da pessoa ou
entidade interessada na aquisição, sendo de 60 dias o prazo para a
resposta.

§ 2.º Não usando a sociedade ou os sócios o direito de preferên-
cia, a cessão é livre.

9.º

A quota do sócio falecido transmitir-se-á aos seus sucessores, que
deverão nomear, entre si, um que a todos represente na sociedade,
nos termos dos artigos 222.º e 224.º do Código das Sociedades Co-
merciais, até que a mesma quota seja objecto de partilha.

10.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios
nos seguintes casos:

a) Por acordo entre o sócio e a sociedade;
b) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
c) Quando a quota de um sócio seja arrestada, penhorada, incluída

em massa falida ou insolvente ou objecto de qualquer outra apreen-
são judicial;

d) Quando algum sócio praticar actos que perturbem gravemente
a vida da sociedade;

e) Se, sendo o sócio pessoa colectiva, se dissolver;
f) Quando, por divórcio, separação de bens de qualquer sócio a

respectiva quota não fique a pertencer inteiramente ao seu titular
inicial;

g) Quando o sócio que tenha pretendido ceder a totalidade ou parte
da sua quota não observar o disposto no artigo 7.º;

h) Sendo decretada a interdição ou inabilitação do seu titular;
i) Venda ou adjudicação judiciais;
j) Se o titular houver infringido o disposto no n.º 4 do artigo 5.º

deste pacto;
I) Quando o titular da quota dolosamente prejudicar a sociedade

no seu bom-nome ou no seu património;
m) Oneração da quota sem consentimento prévio da sociedade.
2 � Salvo disposição legal em contrário a contrapartida da amor-

tização é:
a) Nos casos das alíneas a) e b) o valor acordado entre as partes;
b) No caso das restantes alíneas o valor nominal da quota.
3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assem-

bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento
do valor da quota em causa ser efectuado a pronto ou em 10 pres-
tações trimestrais e iguais, conforme a assembleia geral decidir.

11.º

Os lucros do exercício, depois de retirada a parte relativa à reser-
va legal, terão a aplicação que a assembleia geral deliberar, podendo,
no todo ou em parte, ser destinados a quaisquer outras reservas e
fundos sociais, ou distribuídos aos sócios, neste caso na proporção
das respectivas quotas, determinado pelo último balanço aprovado,
tendo a sociedade um prazo de 90 dias para deliberar.

12.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, ex-
pedidas com a antecedência  mínima de 15 dias desde que a lei não
exija outras formalidades.

13.º

Para as questões emergentes do contrato social, fica estipulado o
foro da comarca do Cartaxo com renúncia a qualquer outro.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

14 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2000330720

GOLEGÃ

JUDITE GUIA � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 763/
011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505775387; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030929.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
em epígrafe.

Data da aprovação de contas: 23 de Setembro de 2003.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Áurea Gon-
çalves Pereira. 2001452438

SANTARÉM

TERRESTRIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3889/
000914; identificação de pessoa colectiva n.º 505033380.

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

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045750

HINCLUSIVO � ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
E REEDUCAÇÃO PSICOEDUCACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4191/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505845440.

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

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045733

ÁLVARO SILVA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4204/
011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505857588.

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

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045725

ARCADA DE MARVILA � COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4218/
020124; identificação de pessoa colectiva n.º 505472368.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitantes ao ano de 2002.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045717

AMIMÁRMORES � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3736/
991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504671405.

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

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045792

CLÍNICA CASTELA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4542/
030919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/190903.

Certifico que, por escritura de 17 de Julho de 2003, lavrada a
fl. 120 do livro n.º 153-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, por
José António Castela Rodrigues, casado com Maria Natércia Fidalgo
Vaz sob o regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Clínica Castela, Sociedade
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Olival do Arame,
lote 5, rés-do-chão, centro, em Santarém, freguesia de São Nicolau,
concelho de Santarém.

3.º

O objecto social consiste em consultório médico, prestação de
serviços médicos. Clínica médica.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota de igual valor, perten-
cente ao único sócio, José António Castela Rodrigues.

5.º

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social.

6.º

Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

7.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio José António Castela
Rodrigues, desde já nomeado gerente não remunerado, bastando a
sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos, sejam de que natureza forem.

8.º

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

9.º

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045938

SCALPRINT � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 4541/030915; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/150903.

Certifico que, por escritura de 2 de Setembro de 2003, lavrada a
fl. 102 do livro n.º 157-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, entre:
Duarte Gonçalves Duarte da Piedade, casado com Lídia Maria da
Piedade Vieira Duarte sob o regime da comunhão de adquiridos, e
José António de Jesus Cintrão Almeida, casado com Celeste Maria
Almeida Ribeiro sob o regime da comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma SCALPRINT � Comércio e Assis-
tência de Equipamentos de Escritório, L.da, e durará por tempo in-
determinado.

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Praceta do Capitão Varela
Santos, 14, freguesia de Marvila, cidade e concelho de Santarém.

2 � A gerência poderá criar ou extinguir agências, sucursais, es-
tabelecimentos, delegações ou outras formas de representação que
julgue conveniente, em qualquer parte do território nacional, bem
como alterar a localização da sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio a retalho e
assistência de equipamentos de escritório, fotocopiadoras e impres-
soras. Comércio a retalho de consumíveis para equipamentos de
escritório. Aluguer de máquinas e equipamentos de escritório. Co-
mércio a retalho e assistência de equipamentos e produtos informá-
ticos, hardware, software e periféricos. Comércio a retalho de mo-
biliário de escritório. Comércio a retalho e assistência de
equipamentos de telecomunicações. Importação/exportação dos re-
feridos equipamentos e produtos.

4.º

O capital social é de 20 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
18 000 euros, do sócio Duarte Gonçalves Duarte da Piedade, e outra
de 2000 euros, do sócio José António de Jesus Cintrão Almeida.

5.º

1 � Poderão ser feitos pelos sócios os suprimentos de que a so-
ciedade careça, nos termos e condições a estabelecer nos respecti-
vos contratos de suprimento.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares, até ao montante global equivalente ao quádruplo do
capital social, na proporção das suas quotas de capital.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, será designada
em assembleia geral e poderá ser exercida por gerentes, sócios ou
não sócios.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, com a
assinatura do sócio Duarte Gonçalves Duarte da Piedade, o qual fica
desde já designado gerente, ou com a assinatura conjunta de dois
outros gerentes que venham a ser designados em assembleia geral.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor que cons-
tar em balanço a efectuar expressamente para o efeito, se a quota
for sujeita a penhora, arresto ou qualquer providência cautelar.

8.º

As assembleias gerais são convocadas por um dos gerentes, medi-
ante cartas registadas expedidas com a antecedência mínima de
15 dias, a não ser que a lei ou o contrato de sociedade estabeleçam
outra forma ou prazo mais longo.
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9.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045881

MARINA & MARISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4540/
030912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/120903.

Certifico que, por escritura de 5 de Setembro de 2003, lavrada a
fl. 145 do livro n.º 157-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, entre
Marina Isabel Domingos Garcia Bonito casada com Valdemar Silva
Ferreira Bonito sob o regime da comunhão de adquiridos e, Marisa
Alexandra Domingos Garcia, solteira, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.ª

A sociedade adopta a firma Marina & Marisa, L.da, tem a sua sede
na Urbanização Jardim de São Domingos, Rua da Cidade de Lisboa,
lote 214, rés-do-chão, esquerdo, loja n.º 1, São Domingos, freguesia
de São Nicolau, cidade e concelho de Santarém.

2.ª

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de calçado, ma-
las e bijutarias.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada uma das sócias.

4.ª

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao décuplo do capital social.

5.ª

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que esta
carecer, em condições a fixar nos respectivos contratos de supri-
mento, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabelecidos
nos referidos contratos.

6.ª

A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral, sendo no
entanto desde já nomeadas gerentes ambas as sócias, Marina Isabel
Domingos Garcia Bonito e Marisa Alexandra Domingos Garcia.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos sejam de que natureza forem, é necessária apenas a assinatura de
um gerente.

7.ª

As assembleias gerais, salvo prazos e formalidades especiais, se-
rão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045865

SANTOS CORDEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3227/
961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503790923; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 12/120903.

Certifico que por acta lavrada em 2 de Setembro de 2003, foi
nomeado o gerente Mário Carlos Cordeiro Santos.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045857

TRANSPORTES AMIENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3818/
930507; identificação de pessoa colectiva n.º 503018503; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 2 e 3/160903.

Certifico que, por escritura de 30 de Julho de 2003, lavrada a
fl. 49 do livro n.º 155-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, fo-
ram destituídos os gerentes: Augusto Anacleto Galinha Lourenço Ro-
drigues e Vítor Manuel Pratas Nunes Emídio e foi alterado o contra-
to da sociedade em epígrafe quanto aos artigos, 3.º, 6.º e 7.º, que
ficaram com a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto: transportes públicos ocasionais de
mercadorias. Comércio por grosso e a retalho de materiais de cons-
trução, madeiras e barros. Aluguer de máquinas e equipamentos in-
dustriais. Prestação de serviços de aterros e desaterros.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Fernando Va-
randa Martins e Clarisse Costa Nobre Martins, já nomeados geren-
tes.

2 � A gerente detentora da capacidade profissional, necessária à
prossecução do objecto da sociedade, é a sócia Clarisse Costa Nobre
Martins.

7.º

Para validamente vincular a sociedade em todos os actos e con-
tratos é necessária a assinatura dos dois gerentes, sendo sempre obri-
gatória a assinatura da gerente detentora da capacidade profissional.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045814

MANUEL JOÃO SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1624/
840423; identificação de pessoa colectiva n.º 501463534; averba-
mentos n.os 1, 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 3, 4, 5 e 7/260803.

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 2003, lavrada a
fl. 7 v.º do livro n.º 212-B do Cartório Notarial do Entroncamento,
renunciaram à gerência Manuel João Simões, Rosalinda da Silva Lucas
e Fernando Lucas Simões e foi autorizada a inalterabilidade da firma.
Nome a manter «Manuel João Simões». Autorizante: Manuel João
Simões.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045776

MANUEL GOMES SARAGOÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 254/
490118; identificação de pessoa colectiva n.º 500506604.

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

26 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006048449

VINÍCOLA DA GALVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 236/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 501295321.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitante ao ano de 2002.

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045709

INFORTEJO � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1718/
851122; identificação de pessoa colectiva n.º 501585150; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 7 e 9/190903.

Certifico que, por escritura de 2 de Setembro de 2003, lavrada a
fl. 99 do livro n.º 157-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, re-
nunciou à gerência Duarte Gonçalves Duarte da Piedade e foi altera-
do o contrato da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 3.º, 6.º e
7.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879 euros e 80 cêntimos, repartido em quatro quotas assim dis-
tribuídas:

a) Uma de valor nominal de 24 939 euros e 90 cêntimos, perten-
cente ao sócio Jorge Violante Paixão;

b) Uma de valor nominal de 6983 euros e 17 cêntimos, perten-
cente ao sócio Jorge Violante Paixão;

c) Uma de valor nominal de 4987 euros e 98 cêntimos, perten-
cente à sócia Maria Manuela Nunes da Silva de Gouveia Paixão; e

d) Uma de valor nominal de 12 968 euros e 75 cêntimos, perten-
cente ao sócio Jorge Manuel de Gouveia Paixão.

ARTIGO 6.º

Os sócios não podem derrogar o quanto estipulado no Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou dois geren-
tes, sócios ou não da sociedade, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Jorge Violante
Paixão, o qual enquanto único gerente obriga validamente a socie-
dade.

2 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral.

3 � No caso de a assembleia geral deliberar nomear um segundo
gerente, para validamente vincular a sociedade em todos os actos e
contratos será necessária a assinatura dos dois gerentes, excepto para
actos de mero expediente em que bastará a assinatura de um deles.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045920

CONSTRUÇÕES METÁLICAS VIEGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3821/
000529; identificação de pessoa colectiva n.º 504989626.

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

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045784

C. J. GARCIA � COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS,
DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4137/
010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505577119.

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

22 de Setembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 2006045741

BONRODAR � AUTO PNEUS DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 841/
750402; identificação de pessoa colectiva n.º 500046395; ins-
crição n.º 12, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrições n.os

17 e 18; números e data das apresentações: 6, 11, 12 e 13/
160703.

Certifico que, por escritura de 9 de Setembro de 2002, lavrada a
fl.120 do livro n.º 120-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, Ví-
tor Manuel Carvalho Luís e Dulce Maria Rafael Carvalho Luís re-
nunciaram à gerência, Eugénio Manuel Lameiras Henriques foi no-
meado gerente e foi aumentado, redenominado o capital, e alterado
o contrato da sociedade em epígrafe, que ficou com a seguinte re-
dacção:

1.º

A sociedade adopta a firma BONRODAR � Auto Pneus de San-
tarém, L.da, e durará por tempo indeterminado.

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António José de
Almeida, lote 9, rés-do-chão, direito, na freguesia de Salvador, con-
celho de Santarém.

2 � A gerência poderá criar ou extinguir agências, sucursais, es-
tabelecimentos, delegações ou outras formas de representação que
julgue convenientes, em qualquer parte do território nacional, bem
como alterar a localização da sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio de venda e
montagem de pneumáticos e câmaras-de-ar, venda de acessórios para
automóveis e produtos análogos.

4.º

O capital social é de 60 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no montante de
48 000 euros, pertencente ao sócio Eugénio Manuel Lameiras Hen-
riques e outra no montante de 12 000 euros, pertencente à sócia
Carla Alexandra da Silva Henriques.

5.º

1 � Poderão ser feitos pelos sócios os suprimentos de que a so-
ciedade careça, nos termos e condições a estabelecer nos respecti-
vos contratos de suprimento.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares, até ao montante global equivalente ao quádruplo do
capital social, na proporção das suas quotas de capital.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence ao sócio Eugénio Manuel
Lameiras Henriques desde já nomeado gerente.

7.º

A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a assi-
natura do gerente.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor que cons-
tar em balanço a efectuar expressamente para o efeito, se a quota
for sujeita a partilha, penhora, arresto ou qualquer providência cau-
telar, bem como por falecimento ou dissolução do casamento do sócio
seu titular.
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9.º

As assembleias gerais são convocadas pela gerência, mediante
cartas registadas expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, a
não ser que a lei ou o contrato de sociedade estabeleçam outra for-
ma ou prazo mais longo.

10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

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

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2000902812

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

MICOFLORA � MICOLOGIA FLORESTAL
APLICADA, L.DA

Sede: Herdade Santa Maria de Espim, Monte de Palma,
Santa Maria do Castelo, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 666/
030721; identificação de pessoa colectiva n.º P506549658; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/030721.

Certifico que Manuel Pinto Basto Portela Lagos, casado com
Maria Cruz de Carvalho Bagulho Lagos no regime de separação,
Herdade Santa Maria de Espim, Monte de Palme, Alcácer do Sal, e
Ana Maisa Narciso Bainho Rosa de Sá Nogueira, casado com Ro-
drigo José de Paiva Calado de Sá Nogueira na comunhão de adquiri-
dos, residentes na morada atrás indicada, foi constituída a sociedade
supra que se rege pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 8 de Maio de 2003, no 4.º Cartório Notarial de Lisboa,
perante mim, licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, respectivo
notário, compareceram:

1.º Manuel Pinto Basto Portela Lagos, natural de São Domingos
de Benfica, Lisboa, casado com Maria Cruz de Carvalho Bagulho
Lagos no regime de separação, residente na Herdade Santa Maria de
Espim, Monte de Palma, Santa Maria do Castelo, Alcácer do Sal;

2.º Ana Maisa Narciso Rainho Rosa de Sá Nogueira, natural de
Angola, casada com Rodrigo José de Paiva Calado de Sá Nogueira
no regime de comunhão de adquiridos, residente na Herdade Santa
Maria de Espim, Monte de Palma, Santa Maria do Castelo, Alcácer
do Sal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identida-
de, respectivamente, n.os 10308817, de 8 de Novembro de 2002; e
10590068, de 3 de Outubro de 2002, o primeiro emitido pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa e o segundo emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Santarém.

E pelos outorgantes, foi dito que, pela presente escritura, consti-
tuem entre si uma sociedade comercial por quotas que se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação e forma

A sociedade adopta a firma MICOFLORA � Micologia Florestal
Aplicada, L.da, e constitui-se por tempo indeterminado sob a forma
de sociedade comercial por quotas.

ARTIGO 2.º

Sede e representações locais

1 � A sociedade tem a sua sede na Herdade Santa Maria de Espim,
Monte de Palma, freguesia de Santa Maria do Castelo, concelho de
Alcácer do Sal.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como

serem criadas ou extintas, em território nacional ou estrangeiro,
agências, filiais ou quaisquer outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços relacionados
com a actividade florestal, silvícola e agrícola, compreendendo o
estudo e desenvolvimento da micologia florestal, a gestão, planea-
mento, consultadoria, apoio, divulgação e formação técnica, bem
como a comercialização, importação e exportação de micorrizas,
adubos, plantas, lenha e cortiça e, ainda, o exercício da actividade
de viveirista e a prestação de serviços relacionados com a caça, tu-
rismo rural, jardinagem, compreendendo o aluguer de máquinas e
respectivos equipamentos.

ARTIGO 4.º

Âmbito da actividade social

1 � A sociedade pode, acessoriamente, prestar os serviços e efec-
tuar as operações civis, comerciais, industriais e financeiras relacio-
nadas, directa ou indirectamente, no todo ou em parte, com o seu
objecto social ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a
sua realização.

2 � A sociedade pode participar no capital social de outras so-
ciedades constituídas ou a constituir, seja qual for o respectivo ob-
jecto social, e mesmo que regidas por leis especiais, bem como asso-
ciar-se, sob qualquer forma, com quaisquer entidades singulares ou
colectivas, privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras, nomea-
damente para formar agrupamentos complementares de empresas,
consórcios e associações em participação ou outro tipo de activida-
de económica.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e encontra-se representado por duas quotas: uma,
do valor nominal de 6700 euros, pertencente ao sócio Manuel Pin-
to Basto Portela Lagos, e outra, do valor nominal de 3300 euros,
pertencente à sócia Ana Maisa Narciso Rainho Rosa de Sá Nogueira.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante do capital social.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 � A eficácia da cessão de quotas para com a sociedade depen-
derá sempre do consentimento desta.

2 � No caso de cessão de quotas assistirá sempre aos sócios não
cedentes o direito de preferência.

ARTIGO 8.º

Amortização de quota

1 � A sociedade poderá deliberar amortizar a quota de qualquer
dos sócios, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por morte, inabilitação ou interdição do respectivo titular;
c) Se a quota tiver sido penhorada, arrestada ou arrolada, ou de

algum modo envolvida em qualquer processo judicial, que não seja o
de inventário, ou estiver para se proceder à sua arrematação ou venda
judicial;

d) Quando, por divórcio, separação de pessoas e ou bens, de qual-
quer sócio, a respectiva quota não lhe fique inteiramente a perten-
cer;

e) Quando qualquer sócio der em penhor a sua quota ou por qual-
quer forma a obrigar sem autorização da sociedade;

f) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja decla-
rado falido.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado, a pagar numa única prestação.
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ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes,
sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � Até deliberação em contrário da assembleia geral, o exercí-
cio do cargo de gerente não será remunerado.

3 � A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura de
dois gerentes.

ARTIGO 10.º

Dissolução da sociedade

1 � No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão
liquidatários, procedendo entre si à partilha e liquidação dos bens
sociais conforme comum acordo.

2 � Na falta de acordo e no caso de partilha em espécie, os bens,
individualmente considerados, serão adjudicados ao sócio que por eles
maior lance oferecer.

Disposições transitórias

1 � Ficam nomeados gerentes, a partir da data de constituição
da sociedade, Manuel Pinto Basto Portela Lagos e Ana Maisa Nar-
ciso Rainho Rosa de Sá Nogueira.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalida-
de do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição, escritura, registos e publicações da sociedade, aquisi-
ção de equipamento e instalação da sede social e a adquirir para
esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matri-
culada.

Declaram ainda, sob sua inteira responsabilidade, que a soma das
entradas em dinheiro correspondente à realização integral do capi-
tal social já se encontram depositadas numa instituição de crédito,
em conta aberta em nome da sociedade ora constituída.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Paula Mo-
lha Zacarias Rebelo Balona. 2002938938

ALMADA

CAPARICANIMA � ANIMAÇÃO TURÍSTICA
E COMUNITÁRIA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 543/
20001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505221209; inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 29-30/06122001.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
cooperativa em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço e de,
redenominação do capital em euros, tendo alterado o artigo 3.º

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é variável e ilimitado no montante mínimo
de 12 470 euros.

2 � Cada membro obriga-se a subscrever três títulos de capital de
5 euros cada um, num total de 15 euros no acto de admissão.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Helena Cris-
tina Cordeiro Mesquita. 2000966128

INSTITUTO DE ACUPUNCTURA E MEDICINAS
ALTERNATIVAS CAPARICANATURE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 543/20001212; identificação de pessoa colectiva
n.º 505221209; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições
n.os 3 e 4; números e datas das apresentações: 3 e 4/05092003 e
8/03102003.

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

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 foi registada a cessação
de funções de tesoureiro por parte de Sandra Sofia de Magalhães dos
Santos e de presidente do conselho fiscal de Sónia Patrícia Pina Godim
dos Santos, em 23 de Maio de 2003.

Pela inscrição n.º 3 foram eleitos os órgãos sociais para finalizar
o quadriénio de 2000-2003, sendo a sua composição a seguinte:

Presidente, Jorge Manuel de Sousa dos Santos, divorciado; tesou-
reiro, Eduardo Adnerto dos Santos, divorciado; fiscal, Maria Irene
Dias Sousa dos Santos.

Todos residentes na Avenida do Brasil, 36, 2.º, Amadora.
Pela inscrição n.º 4 foi reforçado o capital, alterados os n.os 1 e

3 do artigo 1.º e artigo 3.º e aditado um artigo que passou a ser o 4.º.

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação, objecto e sede

1 � É constituído o Instituto de Acupunctura e Medicinas Alter-
nativas Caparicanature, C. R. L., o qual será regido pelo regulamen-
to interno.

3 � O objecto da sua actividade são: Medicinas alternativas não
convencionais, análises clínicas, ginásio, reabilitação, consultoria e
formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social é variável e ilimitado no montante mínimo de
52 500 euros, representado por 10 500 títulos de capital, no valor
de nominal de 5 euros cada.

ARTIGO 4.º

A cooperativa obriga-se exclusivamente com a intervenção e as-
sinatura do presidente da direcção.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Helena Cris-
tina Cordeiro Mesquita. 2000966110
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